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Kapitel 1. Indledning

1.1. Udvalgets nedsættelse
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 vedrørende folketingsvalgloven og den kommunale valglov, som er indsendt til indenrigsministeriet fra kommuner, amtskommuner og privatpersoner bl.a. i forbindelse 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."
Udvalget havde ved betænkningens afgivelse følgende sammensætning:
Konsulent i valgspørgsmål Vilh. Brockmeyer, indenrigsministeriet.
Kontorchef Ruth Christensen, statsministeriet.
Afdelingschef, dr. jur. Preben Espersen, indenrigsministeriet.
Lektor, lic. jur. Holger Hansen, Københavns Universitet (formand).
Kontorchef Emil le Maire, indenrigsministeriet.
Kontorchef Kjeld Meyer, Københavns kommune.
Fuldmægtig Frans Michaelsen, Kommunernes Landsforening.
Kontorchef Ove Nissen, Amtsrådsforeningen i Danmark.
Vicekontorchef Inge Vinther, Frederiksberg kommune.
Udvalgets sekretær: Fuldmægtig Helle Skjerbæk, indenrigsministeriet.
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Siden februar 1986 har fuldmægtig Anne Birte Pade, indenrigsministeriet, deltaget i udvalgets møder og sekretariatsarbejde.
Manuskriptet til betænkningen er renskrevet af assistent Anita Grün, indenrigsministeriet.
Siden udvalgets nedsættelse er der sket en række ændringer i udvalgets sammensætning og sekretariat, ligesom fristen for afgivelse af betænkning er blevet forlænget. Der afgives først delbetænkning om folketingsvalgloven. Delbetænkning om den kommunale valglov og Europa-Parlamentsvalgloven forventes afgivet i efteråret 1987.
Som bilag 1 er optaget en oversigt over udvalgets sammensætning og sekretariat ved nedsættelsen og senere ændringer heri.
1.2. Baggrunden for udvalgets nedsættelse
I forbindelse med regeringens regelsaneringskampagne, der blev iværksat i efteråret 1982, blev der til indenrigsministeriet indsendt en række forslag til ændringer i valglovene fra kommuner, amtskommuner, organisationer og privatpersoner.
Indenrigsministeriets behandling af konkrete og generelle sager på valgområdet havde ligeledes givet anledning til overvejelser om forskellige ændringer i
valglovene.
I folketingsåret 1982/83 behandlede folketinget et lovforslag om præcisering af
folketingsvalglovens bestemmelser om placering af partistemmerne, når der er
anmeldt partiliste. I forbindelse hermed rejste folketingets kommunaludvalg
spørgsmål om evt. gennemførelse af mere principielle ændringer i valglovens
bestemmelser om kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste.
På denne baggrund fandt indenrigsministeren, at det ville være rigtigst at gennemføre en generel revision af valglovene, således at disse kunne få en enklere,
mere ensartet og mere moderne udformning i overensstemmelse med principperne i regeringens regelsaneringsarbejde.
Indenrigsministeren meddelte derfor i foråret 1983 folketingets kommunaludvalg, at der ville blive nedsat et udvalg (valglovsudvalget af 1983) med den opgave at gennemgå valglovene og fremkomme med forslag til forenklinger og andre
ændringer.
Efter opgørelsen af folketingsvalget i januar 1984 nedsatte indenrigsministeren efter henstilling fra folketingets udvalg til valgs prøvelse et udvalg vedrørende brevstemmeafgivning. Dette udvalg fremkom i sin betænkning om brevstemmeafgivning (nr. 1025/1984) med en række henstillinger til valglovsudval8

get om at tage forskellige spørgsmål op til nærmere overvejelse. De enkelte
spørgsmål er indgået i udvalgets arbejde.
I udvalgets arbejde er endvidere indgået de forslag til ændringer i valglovene,
der er indsendt til indenrigsministeriet siden udvalgets nedsættelse. Forslag,
der alene har betydning for den kommunale valglov, vil dog først blive behandlet i forbindelse med udvalgets gennemgang af denne lov.
1.3. Udvalgets arbejde
Udvalget har holdt 22 møder.
På udvalgets første møde den 28. oktober 1983 besluttedes det at nedsætte tre
arbejdsgrupper, der skulle behandle henholdsvis spørgsmål om stemmesedlers
udformning, spørgsmål vedrørende kandidatudvælgelse ved partilisteopstilling
og spørgsmål af særlig juridisk karakter. På udvalgets 7. møde den 13. maj 1985
besluttedes det at nedsætte endnu en arbejdsgruppe, der skulle behandle reglerne vedrørende valg af valgbestyrelser mv. De fire arbejdsgruppers opgavebeskrivelser og sammensætning er refereret i bilag2. De rapporter mv., som arbejdsgrupperne har afgivet, er løbende indgået i valglovsudvalgets overvejelser.
Udvalgets stillingtagen til de pågældende spørgsmål fremgår af betænkningen.
Udvalgets sidste møde (22. møde) om revision af folketingsvalgloven blev holdt
den 29. oktober 1986. Den endelige redaktion af betænkningen er afsluttet ulti
mo november 1986.
1.4. Udvalgets overvejelser om rækkevidden af kommissoriet
Udvalgets kommissorium indeholder to led. Efter første led skal udvalget tage
stilling til en række forenklingsforslag, som er fremsat fra forskellig side. Efter
andet led skal udvalget overveje, om der herudover kan foreslås forenklinger og
forbedringer i valglovene.
Udvalgets overvejelser om og stillingtagen til de forenklingsforslag, der er kommet til udvalget "udefra", jfr. kommissoriets første led, findes i kapitel 4, der indeholder en samlet gennemgang af udvalgets overvejelser og stillingtagen vedrørende de forskellige emneområder (kapitler) i folketingsvalgloven. Her er de
enkelte forslag behandlet i forbindelse med udvalgets øvrige overvejelser om
det emneområde, som forslaget angår. Også forslag af mere principiel karakter
er behandlet, uanset at det i øvrigt fremgår af udvalgets kommissorium, at der
ikke ønskes foretaget principielle ændringer i det gældende valgsystem.
Efter kommissoriets andet led skal udvalget overveje, om der herudover (dvs. ud
over de "udefra" kommende forslag) kan foreslås forenklinger og forbedringer
i valglovene. For denne del af kommissoriet har udvalget lagt nedenstående ret9

ningslinier til grund for afgrænsningen af de opgaver, der er omfattet af udvalgets kommissorium.
Principielle ændringer, der er omfattet af kommissoriet
Det fremgår udtrykkeligt af kommissoriet, at der ikke ønskes foreslået principielle ændringer i det gældende valgsystem. Af kommissoriets ordvalg kan det
imidlertid sluttes, at udvalget er beføjet til at foreslå principielle ændringer, der
ikke vedrører selve valgsystemet, men angår spørgsmålene om valgets praktiske gennemførelse og valglovenes udformning, herunder om der bør udarbejdes
forslag til en helt ny folketingsvalglov og til en helt ny kommunal valglov.
Andre ændringer, der er omfattet af kommissoriet
Kommissoriets brede og neutrale formulering åbner efter udvalgets opfattelse
mulighed for forenklingsforslag både vedrørende formelle og indholdsmæssige
spørgsmål, herunder ændringer i valgsystemet, som ikke kan anses for at være
af principiel karakter, jfr. ovenfor.
Lou om valg til Europa-Parlamentet
Efter kommissoriet skal udvalget gennemgå folketingsvalgloven og den kommunale valglov. Udvalget vil imidlertid også inddrage loven om valg af danske
repræsentanter til Europa-Parlamentet i gennemgangen. Det skyldes, at valgreglerne i denne lov hovedsageligt består i henvisninger til folketingsvalgloven,
og loven vil derfor være uanvendelig, hvis der vedtages væsentlige ændringer
i den gældende folketingsvalglov. Betænkning om Europa-Parlamentsvalgloven vil blive afgivet sammen med (del)betænkning om den kommunale valglov.
Reglerne om vederlag og pension mv. for folketingets medlemmer og formand
Reglerne om vederlag og pension mv. for folketingets medlemmer og formand
indeholdes i den gældende folketingsvalglovs kapitel IX og X.
Efter kommissoriets ordlyd skal udvalget foretage en gennemgang af folketingsvalgloven. Udvalget har imidlertid fundet, at det falder uden for kommissoriet
at foretage en gennemgang af lovens regler om vederlag og pension mv. for folketingets medlemmer og formand. Der henvises i øvrigt til korrespondance
mellem udvalgets formand og folketingets formand herom, optaget i bilag 3.
Udvalget finder, at det vil være rimeligt at markere disse reglers særlige karakter ved at udskille dem til et særligt afsnit II i folketingsvalgloven, jfr. nærmere
nedenfor i kapitel 3.3.

1.5. Betænkningens opbygning
Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag.
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Kapitel 3 indeholder udvalgets overvejelser om gennemførelse af en ny folketingsvalglov og dennes opbygning samt hvilke principper, der i øvrigt bør lægges til grund for en ny lov.
Kapitel 4 indeholder en udførlig gennemgang af udvalgets overvejelser og stillingtagen til de forskellige emneområder (kapitler) i folketingsvalgloven, herunder udvalgets overvejelser og stillingtagen til de "udefra" kommende forslag
til ændringer i gældende regler. Gennemgangen af emneområderne er foretaget i den rækkefølge, der er lagt til grund for kapitelinddelingen i udvalgets udkast til ny folketingsvalglov. Kapitel 4 har derfor også karakter af udførlige bemærkninger til de enkelte kapitler i lovudkastet.
Kapitel 5 indeholder udvalgets udkast til folketingsvalglov med tilhørende bemærkninger.
Med hensyn til betænkningens nærmere indhold henvises til indholdsfortegnelsen.

København, den 29. oktober 1986
Vilh. Brockmeyer

Ruth Christensen

Preben Espersen

Holger Hansen
(formand)

Emil le Maire

Kjeld Meyer

Frans Michaelsen

Ove Nissen

Inge Vinther

Anne Birte Pade

Helle Skjerbæk
(sekretær)
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Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets
overvejelser og forslag
2.1. Forslag til ny folketingsvalglov
Udvalget fik til opgave at gennemgå en række konkrete forslag til ændring af
folketingsvalgloven samt foretage en almindelig gennemgang af denne lov. På
grundlag heraf skulle udvalget vurdere mulighederne for at gennemføre en
forenkling af folketingsvalglovens regler og udarbejde forslag hertil.
Det er udvalgets opfattelse, at der kan foretages en væsentlig forenkling af folketingsvalglovens regler, og at denne forenkling mest hensigtsmæssigt kan
gennemføres i forbindelse med, at der vedtages en helt ny folketingsvalglov.
Udvalget har derfor udarbejdet et udkast til en ny folketingsvalglov.
I dette udkast er ud over indholdsmæssige ændringer, jfr. nedenfor i afsnit 2.2.,
foreslået en lang række sproglige og redaktionelle ændringer i forhold til den
gældende lov. Særlig skal fremhæves, at der forelås en lidt ændret og navnlig
mere detaljeret kapitelinddeling end i gældende lov.
Begrundelsen for udvalgets forslag om en ny folketingsvalglov kan sammenfattes således:
Den gældende folketingsvalglov er fra 1953. Siden da er loven ændret mange
gange. Dette forhold gør det i sig selv ønskeligt, at en kommende generel revision af loven gennemføres i form af en helt ny lov fremfor ved et - omfattende ændringsforslag til den gældende lov.
Ved 1953-valgloven blev gennemført væsentlige ændringer i valgsystemet som
følge af den nye grundlov. Bestemmelserne om forberedelse og gennemførelse
af valget og dermed gældende lovs bestemmelser herom blev dog i vidt omfang
videreført uændret fra tidligere valglove. Hertil kommer, at lovens kapitelinddeling og systematik i øvrigt i store træk går tilbage til den første valglov fra
1849. Dette har medført, dels at lovstoffet i nogle af kapitlerne er svulmet op
i takt med de ændringer, der i tidens løb er gennemført i valgsystemet, dels at
nogle regelsæt ikke (længere) har en hensigtsmæssig placering, jfr. nærmere
nedenfor i kapitel 3.1. og 3.3. Der er derfor behov for en forenkling og modernisering ikke blot af folketingsvalglovens regler, men også af lovens kapitelinddeling og systematik i øvrigt.
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2.2. Indholdsmæssige ændringer i forhold til gældende lov
Udvalgets væsentligste forslag til indholdsmæssige ændringer i forhold til den
gældende folketingsvalglov vedrører følgende regler:
(1) Reglerne om kandidatopstilling
Udvalget foreslår, at kravet om stillere afskaffes for kandidater, der opstiller for
et parti. I stedet skal kandidaterne udtrykkelig godkendes af partiet.
For kandidater uden for partierne foreslås stillerantallet forhøjet fra mindst 25
og højst 50 til mindst 150 og højst 200. Endvidere foreslås, at stillernes personnumre skal oplyses i stedet for fødselsdato.

Begrundelse
For kandidater, der opstiller for et parti, har udviklingen medført, at det i praksis er partiets godkendelse, der er afgørende for opstillingen, mens kravet om
stillere (mindst 25, højst 50) opleves som et overflødigt krav, der medfører ekstra, unødvendig ulejlighed for såvel kandidaten (partiet) som for valgbestyrelserne, der inden for snævre tidsfrister skal kontrollere, om stillerne opfylder lovens betingelser.
For kandidater uden for partierne har udvalget fundet det rimeligt at foreslå
en forhøjelse af stillerantallet, således at minimumsantallet af stillere kommer
til at svare til det antal stillere, der (højst) kan kræves ved amtsrådsvalg og ved
valg til borgerrepræsentationen i København. Forslaget om oplysning af personnumre for stillerne er begrundet i hensynet til valgbestyrelsens mulighed
for inden for en kort tidsfrist at kontrollere, om stillerne opfylder betingelserne
om, at de skal være vælgere i opstillingskredsen og ikke må være stillere for
flere kandidater uden for partierne.
(2) Reglerne om kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste
Udvalget foreslår, at partilistens rækkefølge skal være bestemmende for, hvilke
kandidater der er valgt for så vidt angår kandidater, der ikke umiddelbart opnår fordelingstallet i stemmetal. Partilistens rækkefølge skal tillige være afgørende for rækkefølgen på stedfortræderlisten.
Begrundelse
De gældende regler om kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste, er
komplicerede og meget beregningskrævende for så vidt angår kandidater, der
ikke umiddelbart har opnået fordelingstallet i stemmetal. Det er imidlertid meget sjældent, at disse regler har ført til valg af en anden kandidat, end hvad der
ville følge af partilistens rækkefølge. Det vil derfor være en meget væsentlig og
forsvarlig forenkling at lade partilistens rækkefølge være afgørende for valg af
kandidater, der ikke umiddelbart har opnået fordelingstallet.
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(3) Reglerne om anmeldelse af partiliste

Udvalget foreslår, at partiliste kun kan anmeldes, såfremt et parti alene har
kredsvis-opstilling (én kandidat for partiet i en opstillingskreds) i stor- eller
amtskredsen.
Begrundelse
Efter de gældende regler er der mulighed for at kombinere partiliste med sideordnet opstilling (flere kandidater for partiet i en opstillingskreds). Partiliste
og sideordnet opstilling har imidlertid modsatrettede formål - partiliste at styrke partiets indflydelse på kandidatudvælgelsen, sideordnet opstilling at styrke
vælgernes indflydelse - hvorfor det er uhensigtsmæssigt, at partilisteanmeldelse kombineres med sideordnet opstilling. Yderligere opnås en tiltrængt forenkling af regelsættet om opstillingsformer mv.
(4) Reglerne om beskyttelse af partinavne
Det foreslås, at partinavne, der er benyttet af et parti, som deltog i sidste folketingsvalg, men ikke opnåede repræsentation, herunder navne på partier, der
indtil sidste valg var repræsenteret i folketinget, skal være forbeholdt de pågældende partier, i det mindste i perioden indtil næste folketingsvalg.
Begrundelse
De gældende regler i folketingsvalgloven giver kun beskyttelse af et partinavn,
som anvendes af partier, der er repræsenteret i folketinget, eller som inden for
de sidste 2 år er godkendt af indenrigsministeren i forbindelse med godkendelse
af en formular til indsamling af vælgererklæringer. Selv om et partinavn kan
være beskyttet i kraft af andre regler end dem, der findes i folketingsvalgloven,
har udvalget fundet det hensigtsmæssigt, at beskyttelsen af de nævnte partiers
navne (også) ydes ved regler i folketingsvalgloven.
(5) Reglerne om vælgererklæringer ved partianmeldelse
Udvalget foreslår, at personnumre skal anføres på vælgererklæringer i stedet
for oplysning om fødselsdato.
Begrundelse
Forslaget om personnumre er begrundet i administrative hensyn, idet kontrollen med vælgererklæringer herved vil blive betydeligt mindre arbejdskrævende og dermed hurtigere, hvilket kan være af væsentlig betydning, hvis partianmeldelse sker kort tid før folketingsvalg.
(6) Reglerne om valgbestyrelser i de store kommuner
Udvalget foreslår, at der i de kommuner, der omfatter flere opstillingskredse
(København, Frederiksberg, Gentofte, Odense, Århus og Aalborg) kun skal vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredse i kommunen.
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Begrundelse
Efter de gældende regler i folketingsvalgloven skal der vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds. Det betyder, at der i de nævnte kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, skal vælges henholdsvis 16, 3, 2, 3, 4 og 3 valgbestyrelser. Forslaget om én valgbestyrelse i disse kommuner vil betyde en væsentlig forenkling og er en naturlig konsekvens af, at den administrative betjening af valgbestyrelserne i disse kommuner allerede er fælles, samt at fintællingen foregår centralt. Hertil kommer, at der også i disse kommuner kun vælges én valgbestyrelse ved kommunevalg.
(7) Regierne om valgbestyrelsens opgaver. Indførelse af begrebet "kredskommune"
Udvalget foreslår, at valgbestyrelsens opgaver udtrykkeligt afgrænses til de
funktioner, der vedrører opstillingskredsen, dvs. modtagelse af kandidatanmeldelser, tilvejebringelse af stemmesedler og opslag samt opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen (fintælling). For opstillingskredse, der består af flere
kommuner foreslås, at begrebet "kredskommune" indføres til at angive den
kommune, hvor opstillingskredsens fælles funktioner udføres.
Begrundelse
Den gældende valglovs bestemmelser om valgbestyrelsens opgaver forudsætter, at det generelle ansvar for forberedelsen af afstemningen, herunder at der
på de enkelte afstemningssteder er truffet de fornødne forberedelser, (stadig) er
placeret hos valgbestyrelsen. Efter nutidige forhold er det imidlertid kommunalbestyrelsen, der forestår alle de forberedelser, der kan foretages i hver kommune for sig, mens valgbestyrelsen alene forestår de opgaver/forberedelser, der
er knyttet til opstillingskredsen (kandidatanmeldelser, stemmesedler og opslag
samt fintælling). Forslaget om en ændret beskrivelse af valgbestyrelsens opgaver er således et led i moderniseringen af folketingsvalgloven. Det samme gælder forslaget om indførelse af begrebet "kredskommune", idet begrebet "opstillingskredsens valgsted" dermed kan udgå af loven.
(8) Reglerne om optagelse på valglisten af ansatte i udenrigstjenesten m.fl.
Udvalget foreslår, at personer, der er ansat i den danske stat og beorderet til tjeneste uden for riget og de med disse personer samlevende ægtefæller, optages
på valglisten i den kommune, hvor de sidst har haft bopæl.
Begrundelse
Efter de gældende regler optages ansatte i udenrigstjenesten m.fl., der er beordret til tjeneste i udlandet på valglisten i Københavns kommune, mens andre udlandsdanskere, der anses for at have bevaret fast bopæl i riget, optages på valglisten i den kommune, hvor de sidst har haft bopæl (tilmeldt folkeregistret). Det
giver imidlertid anledning til en række administrative problemer, at der på dette område gælder forskellige regler for de to grupper af udlandsdanskere. Disse
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problemer kan bedst afhjælpes ved, at også ansatte i udenrigstjenesten m.fl. optages på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret.
(9) Reglerne om optagelse på valglisten af visse personer; der opholder sig i Grønland
Udvalget foreslår, at vælgere, der opholder sig på områder i Grønland uden for
den kommunale inddeling, optages på folketingsvalglisten i Nuuk (Godthåb)
kommune.
Begrundelse

Efter de gældende regler skal vælgere, der opholder sig på områder i Grønland,
der ikke er omfattet af den kommunale inddeling, optages på valglisten i den
kommune, hvor de senest har haft fast bopæl. Ved valg til landstinget i Grønland optages disse vælgere på valglisten i Nuuk (Godthåb) kommune. Det vil
derfor være naturligt og bedst stemmende med de synspunkter, der ligger til
grund for det grønlandske hjemmestyre, at disse vælgere også ved folketingsvalg optages på valglisten i Nuuk (Godthåb) kommune. Tillige opnås en forenkling af reglerne om udarbejdelse af valglister her i landet. Gennemførelse af forslaget forudsætter en dertil svarende ændring af folketingsvalgloven for Grønland.
(10) Reglerne om bekendtgørelse af dag og tid for afstemningen samt udsendelsen
af valgkort

Udvalget foreslår, at indenrigsministeriet ved annoncering i landets dagblade
skal bekendtgøre dag og tid for afstemningen samt udsendelsen af valgkort. Til
gengæld ophæves henholdsvis valgbestyrelsens og kommunalbestyrelsens
pligt til at foretage bekendtgørelser ved annoncering i de stedlige dagblade eller evt. lokalaviser.
Begrundelse

Forslaget er begrundet i forenklingshensyn samt hensynet til at sikre en "bedre" placering af annoncen i dagbladene.
(11) Reglerne om oprettelse og nedlæggelse af afstemningsområder

Udvalget foreslår, at bestemmelsen i den gældende folketingsvalglov om, at en
vis andel af vælgerne kan kræve oprettet eller forhindre nedlæggelse af et afstemningsområde, udgår.
Begrundelse

Lovens regler om afstemningsområder går ud på, at der skal være mindst ét afstemningsområde i hver kommune eller i hver del af en kommune, der udgør
en opstillingskreds. Der er ca. 1950 afstemningsområder i hele landet, idet alle
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kommuner, bortset fra 4, er inddelt i flere afstemningsområder. Efter udvalgets
opfattelse er der derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at opretholde bestemmelserne om direkte vælgerindflydelse på dette område.
(12) Reglen om middagslukning på afstemningssteder i mindre kommuner
Udvalget foreslår, at den hidtidige adgang til at holde middagslukning (fra kl.
13-15) på afstemningssteder i kommuner med under 6.000 indbyggere ophæves.
Begrundelse
En ensartet og tidssvarende vælgerbetjening tilsiger, at der overalt i landet skal
være adgang til at afgive stemme hele valgdagen (fra kl. 9-20).
(13) Reglerne om hjælp til stemmeafgivning
Udvalget foreslår, at det skal være en betingelse for at yde hjælp til afkrydsning
(ved brevstemmeafgivning udfyldning) afstemmesedlen, at vælgeren umiddelbart 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.
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 stemmeafgivningen. På baggrund af disse klagesager har indenrigsministeren bedt udvalget 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 hjælpere er begrundet i retssikkerhedsmæssige hensyn.
(14) 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 styrke retssikkerheden omkring stemmeafgivning på institutioner.
(15) Reglerne om adgangen til at afgive brevstemme på institutioner
Udvalget foreslår, at alle beboere mv. i de institutioner, hvor der foregår brevstemmeafgivning, skal have adgang til at afgive brevstemme på institutionen,
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uanset om de har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen.
Endvidere foreslås, at der skal være adgang til at foranstalte brevstemmeafgivning på daghjem. Kommunerne får til gengæld i et vist omfang adgang til at
bestemme, at der på en institution ikke skal ske brevstemmeafgivning efter institutionsreglerne (brevstemmetilbud til alle), men efter reglerne om stemmeafgivning 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 institution. 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 beboersammensætning i relation til de pågældendes mulighed for ved egen hjælp at
møde frem på valgdagen. Reglerne bør derfor smidiggøres, således at kommunerne i et vist omfang får adgang til at bestemme, hvorvidt reglerne om brevstemmeafgivning i institution eller i hjemmet skal anvendes for så vidt angår
en eller flere bestemte institutioner.
(16) 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 de gældende regler er det som hovedregel den først afgivne brevstemme,
der tages i betragtning. For søfolk, der brevstemmer på danske skibe i udenrigsfart, 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 brevstemme afgivere helt generelt får mulighed for at fortryde en stemmeafgivning ved at afgive en ny brevstemme. Denne "fortrydelsesret" findes allerede i den gældende folketingsvalglov, hvor der
i 1980 blev indsat en bestemmelse 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 betragtning 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 afstemningsstedet i hvert enkelt tilfælde - bør ophæves. Hertil kommer, at adgangen til at afgive brevstemme på valgdagen uanset tidligere
afgivet brevstemme kun udnyttes i yderst beskedent omfang.
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(17) Reglerne om brevstemmeafgivning på danske skibe og danske havanlæg
Udvalget foreslår, at adgangen til at afgive brevstemme på danske skibe i indenrigsfart ophæves. I øvrigt foreslås, at reglerne om adgang til at afgive brevstemme 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 brevstemmeafgivning på skibe. Adgangen til at brevstemme på danske havanlæg
bør imidlertid fremgå direkte af loven.
(18) Reglerne om bedømmelse af stemmesedler ved folkeafstemninger
Udvalget foreslår, at stemmesedler, der ikke er afkrydset, men mærket med
"ja" eller "nej", altid skal være ugyldige.
Begrundelse
Efter gældende regler antages det, at også stemmesedler mærket med "ja" eller
"nej" i nogle tilfælde kan være gyldige. Udvalget mener, at reglerne om bedømmelse afstemmesedler herved bliver unødigt komplicerede og vanskeligt forståelige. Reglerne bør derfor forenkles ved, at sådanne stemmesedler i alle tilfælde
erklæres ugyldige.
—

o -

Udvalget foreslår i øvrigt forskellige ændringer af mere teknisk karakter. Disse
ændringer er kort angivet i det følgende. I øvrigt henvises til kapitel 4 samt til
bemærkningerne til udvalgets lovudkast, der findes i kapitel 5.
Indholdsmæssige ændringer af overvejende teknisk karakter:
(1) Liberalisering af reglerne om kandidaters navneangivelse på stemmesedlen, herunder afskaffelse af "parenteser",
(2) indenrigsministerens bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i
valgkredsfortegnelsen sammenkædes ikke mere med ændringer i de kommunale grænser,
(3) nye regler om næstformanden i valgbestyrelsen,
(4) videregående adgang til diæter for valgstyrere og tilforordnede vælgere,
(5) vælgernes personnummer skal anføres på valglisterne i stedet for fødselsdato,
(6) kommunalbestyrelsen skal bestemme skriftfarven i det skriveredskab, der
skal anvendes til afkrydsning af stemmesedlen,
(7) stemmekasser, der kan forsegles, kan anvendes,
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(8) almindelig adgang til inden udlevering af stemmesedlen at spørge en vælger om navn, fødselsdato og bopæl,
(9) afskaffelse af kravet om udskrivelse af særskilt valgkort for vælgere, der
har afgivet brevstemme,
(10) ophævelse af bestemmelsen om, at folketingets formand, når valg er udskrevet, skal meddele indenrigsministeren, hvilke partier der er repræsenteret i folketinget,
(11) fremrykning af fristen fra kl. 16 til kl. 12 for kandidatanmeldelser og partiernes meddelelser om godkendte kandidater mv.,
(12) fremrykning af fristen fra otte dage til elleve dage før valget for kandidaters tilbagetrækning af en kandidatanmeldelse,
(13) forenkling af reglerne om kontrol med brevstemmer, og
(14) valgstyrernes valgbog benævnes for fremtiden "afstemningsbog" (for at
undgå forveksling med valgbestyrelsens valgbog).

2.3. Hidtidigt lovstof til bekendtgørelsesstof
Udvalget foreslår, at den detailregulering på nedennævnte områder, der hidtil
har været fastsat i selve folketingsvalgloven, for fremtiden skal fastsættes af indenrigsministeren i en bekendtgørelse i henhold til bemyndigelse i loven.

(1) Nærmere regler om stemmesedlernes udformning
Reglerne om den typografiske udformning mv. af stemmesedlerne foreslås for
fremtiden fastsat i en bekendtgørelse. Ligeledes bør indenrigsministeren kunne bestemme den nærmere udformning af brevstemmematerialet samt af den
stemmeseddel, der anvendes ved folkeafstemninger.

Begrundelse
De principielle regler om stemmesedlernes udformning ved folketingsvalg (partierne og kandidaterne, samt disses rækkefølge) samt ved folkeafstemninger
bør findes i selve folketingsvalgloven. Derimod er reglerne om den typografiske
udformning nærmest af samme karakter som reglerne om papirkvaliteten, farven mv., og er dermed naturligt bekendtgørelsesstof. Der forudsættes i øvrigt
ikke foretaget ændringer i stemmesedlernes udformning ved folketingsvalg.
Derimod bør det overvejes at indføre afkrydsningsrubrikker på stemmesedlen
til folkeafstemninger.

(2) Nærmere regler om gennemførelsen af brevstemmeafgivningen
Udvalget foreslår, at de nærmere regler om tilrettelæggelse af brevstemmeafgivningen på institutioner mv. samt om udfyldelsen af følgebrevet og yderkuverten (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 rigtigt til (antal stemmemodtagere mv.). Detailregler om den nærmere fremgangsmåde, der primært retter sig til de ansvarlige kommunalbestyrelser m.fl. og
derefter til de enkelte stemmemodtagere, hører derimod naturligt hjemme i administrativt fastsatte regler.
(3) Nærmere regler om optagelse af udlandsdanskere på valglisten
Udvalget foreslår, at de mere detaljerede regler om behandlingen af sager om
udlandsdanskeres optagelse på valglisten fastsættes i en bekendtgørelse.
Begrundelse
I selve loven bør findes de materielle regler om adgangen for udlandsdanskere
til at blive optaget på valglisten, samt reglerne om, hvilke myndigheder der er
kompetente til at træffe afgørelserne herom. De nærmere regler om, hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde, om proceduren for behandling af ansøgningerne, om hvem der skal underrettes om afgørelserne etc., hører derimod naturligt hjemme i en bekendtgørelse.
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Kapitel 3. Baggrund og principper for forslaget
til ny folketingsvalglov
3.1. Folketingsvalgloven af 1953. Historisk oversigt over valglove siden
1849
Den gældende folketingsvalglov (lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september
1980 som ændret senest ved lov nr. 311 af 4. juni 1986) er fra 1953 (lov nr. 171
af 31. marts 1953). Siden da er loven ændret ved 31 ændringslove. Heraf vedrører 11 love dog alene bestemmelserne om vederlag og pension til folketingsmedlemmer mv. og ikke de egentlige valgregler.
Af de mere væsentlige ændringer, der er gennemført siden 1953, kan nævnes,
at kredsen af valgberettigede personer er udvidet i flere omgange. Valgretsalderen er således blevet nedsat fra 23 år til 18 år, og reglerne om fortabelse af valgret som følge af modtagelse af fattighjælp er ophævet. Endvidere har danske
diplomater, der er beordret til tjeneste uden for riget samt danskere, der af nærmere angivne årsager opholder sig midlertidigt i udlandet, fået tillagt valgret.
I denne forbindelse kan også nævnes, at der er indført adgang til brevstemmeafgivning for vælgere på sygehuse og plejehjem mv.
Af andre mere væsentlige ændringer kan nævnes ændringen af valgkredsinddelingen i 1970 som følge af kommunalreformen samt ændringen af valglistesystemet i 1980. Siden 1849 og indtil 1980 skulle kommunalbestyrelsen hvert
år udarbejde en valgliste over vælgerne i kommunen. Fra 1980 skal valglister
kun udarbejdes, når der er udskrevet valg eller folkeafstemning. Denne ændring er muliggjort af indførelsen af det centrale personregister samt EDBteknikken. Bortset fra ændringen af valglistesystemet er der ikke siden 1953
gennemført større ændringer i reglerne om forberedelse og gennemførelse af
valget.
1953-valgloven afløste folketingsvalgloven af 1948. I forhold til denne lov indeholdt 1953-loven de ændringer, der var nødvendige som følge af grundloven af
1953 (etkammersystem, forhøjelse af mandattallet i folketinget fra 151 til 179,
regler om folkeafstemning mv).
I øvrigt var valgloven fra 1953 - og dermed den gældende valglov - stærkt præget af tidligere valglove, såvel i opbygning som i reglerne om forberedelse og
gennemførelse af valget.

Lige siden 1849 har valglovene været opbygget efter følgende systematik (der
ses bort fra valglovenes afsnit om landstingsvalg samt vederlag og pension mv.
for rigsdagsmænd/medlemmer af folketinget):
- 1. afsnit: Valgret og valgbarhed.
- 2. afsnit: Valglister.
- 3. afsnit: Valgkredse og valgbestyrelser (fra 1948 tillige: Mandaternes fordeling).
- 4. afsnit: Valgkandidater (fra 1915: Valgpartier og valgkandidater).
- 5. afsnit: Valgmøder (fra 1915: Valget).
- 6. afsnit: Navnlig afstemning. Fra 1901 -1915: Afstemning. Fra 1915 -1920:
Tillægsmandaternes fordeling.
- 7. afsnit: Fra 1915 - 1920: Søfolks adgang til at deltage i folketingsvalg. Fra
1920 -1953 bliver dette afsnit nr. 6 (idet reglerne om tillægsmandaternes fordeling indføjes i afsnit 5), fra 1953 med titlen: Stemmeafgivning ved indsendelse afstemmeseddel, fra 1980: Brevstemmeafgivning.
- 7. afsnit: Fra 1953: Folkeafstemninger.
- Sidste
afsnit:
Almindelige bestemmelser, slutningsbestemmelser.
De ændrede overskrifter for de pågældende afsnit afspejler de ændringer i valgsystemet, der blev gennemført ved de pågældende valglove, jfr. i det følgende.

Valglovene fra 1849 indtil 1915
I årene fra 1849 til 1915 foregik valget som flertalsvalg i enkeltmandsvalgkredse. Vælgerne mødte op på ét sted i valgkredsen og afgav deres stemme. Mødestedet, senere valgstedet, var angivet for de enkelte valgkredse i valgkredsfortegnelsen, der var et bilag til loven. Indtil 1901 foregik afstemningen som hovedregel ved håndsoprækning, men der kunne begæres navnlig afstemning, dvs. at
vælgeren mundtligt meddelte, hvilken kandidat vedkommende stemte på. Den
enkelte vælgers stemmeafgivning blev derpå af valglisteføreren noteret på
valglisten ud for vælgerens navn. Afstemningen var ikke hemmelig. Ved
1901-valgloven blev indført hemmelig, skriftlig afstemning med afgivelse af
stemmesedler, hvorpå kandidaternes navne var trykt. Vælgerne mødte fortsat
op på valgstedet, hvor kandidaterne blev præsenteret af deres stillere, holdt
valgtaler, besvarede spørgsmål fra vælgerne mv. Straks efter at valgmødet var
afsluttet, begav vælgerne sig til afstemningslokalerne for at afgive stemme. På
valgstedet var der flere afstemningslokaler, f.eks. ét for hver kommune i valgkredsen samt et fælles slutningsstemmested, hvor også stemmeoptællingen
fandt sted. Såvel valgmødet som afstemningen blev ledet og forestået af valgbestyrelsen. Fra 1901 blev endvidere indført regler om afstemning på øer eller flere småøer, der udgjorde en kommune og som telegrafisk eller telefonisk havde
forbindelse med den valgkreds, hvortil de hørte.
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1915-valgloven
1915-valglovens princip var flertalsvalg i enkeltmandsvalgkredse suppleret
med et antal tillægsmandater for henholdsvis Øerne og Jylland, der fordeltes
mellem partierne i forhold til deres stemmetal mv. Københavns og Frederiksberg kommuner udgjorde dog én valgkreds, hvor samtlige medlemmer (24) valgtes ved forholdstalsvalg. Valgsystemet byggede i øvrigt på, at det overvejende
antal kandidater var tilsluttet politiske partier. Ved 1915-valgloven indførtes
afstemning i de enkelte kommuner. Hver kommune eller del af kommune i en
valgkreds skulle udgøre mindst 1 afstemningsområde til stemmesedlernes
modtagelse og optælling. Kommunalbestyrelsen kunne beslutte at opdele kommunen i flere afstemningsområder og skulle gøre dette, når 10% af vælgerne
krævede det. Decentraliseringen af selve stemmeafgivningen og optællingen af
stemmerne hang sammen med, at vælgertallet som følge afgrundloven af 1915
blev mere end fordoblet (valgret til kvinder og tyende, nedsættelse (gradvis) af
valgretsalderen fra 30 år til 25 år, ophævelse af kravet om fast bopæl i valgkredsen en vis periode forud for valget). Med 1915-valgloven indførtes endvidere regler om brevstemmeafgivning for søfolk. Valgstedet blev i 1915-loven betegnelsen for det sted, hvor den endelige opgørelse af valget i valgkredsen fandt sted.
1920-valgloven
Ved 1920-valgloven indførtes forholdstalsvalgsystemet generelt. Flertalsvalg i
enkeltmandskredse ophørte. Kredsmandater vælges ved forholdstalsvalg i storeller amtskredse. Tillægsmandater fordeles i forhold til partiernes samlede
stemmetal. De tidligere (enkeltmands)valgkredse blev til opstillingskredse.
Valgstedet defineredes ikke, men den kommune hvor valgstedet ligger, tillægges på samme måde som efter de foregående valglove en række funktioner ved
forberedelsen af valget og stemmeoptællingen mv. i opstillingskredsen.
1948-valgloven var i vidt omfang en samlet redigering af 1920-valgloven med senere ændringer, der bl.a. vedrørte forskellige spørgsmål om kandidatudvælgelsen og om partiernes adgang til at godkende kandidater.
1953-ualgloven og de senere ændringer heri er der redegjort for ovenfor.
På baggrund af foranstående kan konkluderes, at hovedprincipperne i den gældende valglovs bestemmelser om valg af valgbestyrelser går tilbage til
1849-valgloven, bestemmelserne om afstemningen på valgdagen går tilbage til
1901-valgloven, bestemmelserne om afstemningsområder går tilbage til
1915-valgloven, og de generelle bestemmelser om forholdstalsvalgmåden går
tilbage til 1920-loven.
I afsnit 3.4. nedenfor redegøres nærmere for udviklingen med hensyn til opgavefordelingen mellem valgbestyrelsen og kommunalbestyrelsen og i afsnit 3.5.
redegøres for forskellige spørgsmål vedr. valgkredsfortegnelsen.
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3.2. Overvejelser om én fælles lov for folketingsvalg og kommunale
valg
Efter kommissoriet skal udvalget gennemgå både folketingsvalgloven og den
kommunale valglov med henblik på at stille forslag om forenklinger. Det har
derfor været naturligt for udvalget indledningsvis at overveje, om der kan opnås
en forenkling ved at samle de to valglove i én lov (således som det eksempelvis
er sket i Norge og Sverige).
Ved en sådan samling kan opnås, at regler, som er fælles for begge typer valg,
kun skal skrives én gang. Det gælder f.eks. en række regler om valglister og
valgkort, om afstemningens tilrettelæggelse og gennemførelse og om brevstemmeafgivning. Imidlertid er der også en lang række forskelle mellem reglerne
for folketingsvalg og kommunalvalg. Det gælder centrale regler om valgret, om
opstillingsberettigede partier, om valgbestyrelser, om kandidatlister og om opgørelsen af valget. Det vil derfor være begrænset, hvor meget der vindes ved at
samle reglerne i én lov, og en sådan lov vil i givet fald blive meget omfangsrig
og svær at overskue.
På denne baggrund finder udvalget det ikke hensigtsmæssigt at samle valgreglerne i én valglov.
I øvrigt bemærkes, at udvalgets overvejelser om ændringer i den kommunale
valglov vil fremkomme som 2. delbetænkning fra udvalget. Denne delbetænkning vil også behandle udvalgets overvejelser om konsekvensændringer i
Europa-Parlamentsvalgloven.
Det tilføjes, at de ændringer, som udvalget foreslår i de regler i folketingsvalgloven, som er fælles for begge typer af valg, jfr. ovenfor, vil blive retningsgivende
for tilsvarende ændringer i den kommunale valglov.
3.3. Folketingsvalglovens hidtidige opbygning og udvalgets forslag til
ændringer heri
Den gældende folketingsvalglovs kapitelinddeling og systematik i øvrigt svarer
i store træk til den, der blev lagt til grund for den første valglov fra 1849, og
som har været anvendt i alle senere valglove. De ændringer, der i tidens løb er
gennemført i valgsystemet i vid forstand er således med en enkelt undtagelse,
der vedrører brevstemmeafgivning, blevet indpasset i den oprindelige systematik, jfr. ovenfor i afsnit 3.1.
Systematikken er umiddelbart klar og logisk i relation til folketingsvalglovens
formål, at fastlægge de nærmere regler for valget af 175 medlemmer til folketinget i overensstemmelse med grundlovens bestemmelser herom.
r

Oprindelig, dvs. efter 1849-valglovens valgsystem, har valglovens systematik
ikke blot afspejlet en logisk, men også en tidsmæssig rækkefølge i relation til
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forberedelse og gennemførelse af valg. Det var kun reglerne om førelse af valglister, der blev bragt i anvendelse uafhængigt af valg, mens de øvrige regler alene
blev bragt i anvendelse i forbindelse med gennemførelse af valg.
Efter det nuværende valgsystem har også andre regelsæt i folketingsvalgloven
praktisk/administrativ betydning uafhængigt af konkrete valg.
Reglerne om anmeldelse af nye partier anvendes således løbende i perioden mellem valg. Disse regler findes i gældende lovs kapitel IV sammen med reglerne
om kandidaterne til valget. Kommunalbestyrelsernes beslutninger om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder træffes ligeledes uafhængigt af gennemførelse af valg. Reglerne herom findes i gældende lovs kapitel V om valget. Derimod er reglerne om valglister, der findes i gældende lovs
kapitel II, siden 1980 knyttet nær til gennemførelse af konkrete valg. De regler
om optagelse på valglisten, der vedrører udlandsdanskere, har dog fortsat betydning uafhængigt af konkrete valg, idet afgørelser herom træffes efterhånden
som de pågældende indgiver anmodning herom.
Den gældende valglovs systematik afspejler således ikke længere den tidsmæssige rækkefølge for de beslutninger/foranstaltninger, der skal træffes i anledning af valg. Hertil kommer, at valglovens systematik har nogle konsekvenser,
som er mindre hensigtsmæssige i relation til lovens praktiske anvendelse.
Ud fra et administrativt synspunkt er det således ikke særlig hensigtsmæssigt,
at reglerne om valg af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere er
placeret i loven uden indbyrdes sammenhæng, idet disse valg rent praktisk kan
foretages på samme møde i kommunalbestyrelsen. Reglerne om valgbestyrelser
er således placeret i kapitel III sammen med reglerne om valgkredse og mandaternes stedlige fordeling, mens reglerne om valgstyrere og tilforordnede vælgere er placeret i kapitel V. Valget, sammen med bl.a. reglerne om afstemningen
på valgdagen. Endvidere kan nævnes, at reglerne om valgbestyrelsens opgaver
vedrørende modtagelse af kandidatanmeldelser og tilvejebringelse af stemmesedler samt om disses udformning er placeret i 3 forskellige kapitler (kapitel III,
IV og V), hvilket gør dette regelsæt vanskeligt at overskue.
Det er derfor udvalgets opfattelse, at der bør foretages forskellige ændringer i
valglovens systematik, således at valgloven bliver nemmere at anvende i praksis (bliver mere brugervenlig).
Hovedprincipperne for udvalgets forslag til ændring af folketingsvalglovens systematik er for det første, at regler, der også har betydning i perioden mellem
valg, så vidt muligt bør placeres før de regler, der alene anvendes i forbindelse
med gennemførelse af valg. For det andet, at regler, der har en tæt indbyrdes
praktisk sammenhæng, så vidt muligt bør placeres samlet. For det tredie, at forskellige grundlæggende regler om kandidaterne til valget samt om valgperioden og udskrivning af valg til folketinget bør placeres i lovens første kapitel
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sammen med de grundlæggende regler om valgret og valgbarhed. Endelig, for
det fjerde, bør reglerne om brevstemmeafgivning indplaceres i loven før reglerne
om stemmeoptælling og valgets opgørelse mv.
Herudover er det udvalgets opfattelse, at en mere detaljeret kapitelinddeling
end hidtil vil være hensigtsmæssig, idet valglovens regler herved bliver mere
overskuelige. Af denne grund foreslås det tillige, at visse kapitler forsynes med
underoverskrifter.
Udvalgets forslag til en ændret systematik berører navnlig rækkefølgen og redaktionen i øvrigt af de regler, der vedrører forberedelsen af valget til og med
afstemningen på valgdagen, mens udvalget ikke finder, at der er grund til at
foreslå egentlige ændringer i systematikken for reglerne fra og med stemmeoptællingen til og med folketingets godkendelse af valg€;t, bortset fra visse redaktionelle ændringer.
Udvalgets forslag til ændret systematik i forhold til gældende lov fremgår af
nedenstående oversigt over kapitlerne i henholdsvis udvalgets forslag og i gældende lov.
Med hensyn til det nærmere indhold i de enkelte kapitler, sammenholdt med
gældende valglov, henvises til de pågældende afsnit i kapitel 4.
Det kan dog nævnes, at udvalget særlig har overvejet indplaceringen af reglerne om brevstemmeafgivning. Brevstemmeafgivning foregår før afstemningen
på valgdagen, hvilket kunne tale for, at reglerne om brevstemmeafgivning blev
placeret før reglerne om afstemningen på valgdagen. Udvalget har dog ment,
at sidstnævnte regler bør placeres først for at markere, at det er hovedreglen,
at afstemningen finder sted på valgdagen.
Endvidere kan nævnes, at udvalget foreslår, at folketingsvalgloven opdeles i 2
hovedafsnit, Afsnit I. Folketingsvalg og folkeafstemninger, og Afsnit II. Vederlag
og pension mv. for at markere sidstnævnte reglers særlige karakter sammenlignet med de egentlige valgregler.
3.4. Opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og
valgbestyrelsen
Lige siden 1849-valgloven har det påhvilet kommunalbestyrelsen at udarbejde
valglister, indtil 1980 hvert år, fra 1980 når valg eller folkeafstemning er udskrevet. Øvrige opgaver vedrørende forberedelsen og gennemførelsen af valget
påhvilede indtil 1915-valgloven alene valgbestyrelsen (modtagelse af kandidatanmeldelser mv., bekendtgørelse af dag og tid for afstemningen, ledelse af valgmøderne og afstemningen samt foretagelse afstemmeoptælling). Valgbestyrelsen skulle endvidere sørge for, at de af kommunerne udarbejdede valglister var
til stede på valgstedet/afstemningsstedet. Fra 1901 skulle valgbestyrelsen her27
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udover sørge for stemmesedler, stemmelokaler, stemmerum og stemmekasser.
Valgbestyrelsen skulle i det hele taget sørge for, at alt var rede til afstemningen.
Fra 1915, ved overgang til afstemning i hver kommune, fik kommunalbestyrelsen pligt til at stille stemmelokaler, stemmerum og stemmekasser til rådighed
for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skulle endvidere sørge for valg af
valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptajllingen på hvert afstemningssted. I takt med udvidelse af adgangen til brevstemmeafgivning fik kommunalbestyrelsen endvidere tillagt, opgaver på dette område.
Valgbestyrelsen bestod af udsendinge fra de enkelte kommuner i opstillingskredsen. Kandidatanmeldelser mv. skulle indgives til det medlem af valgbestyrelsen, der var valgt af den kommune, hvor valgstedet lå. Formanden for valgbestyrelsen valgtes i øvrigt først ved valgmødets begyndelse, idet det så var formandens opgave at lede valgmødet. Senere (i 1948) blev borgmesteren i den
kommune, hvor valgstedet ligger, født formand for valgbestyrelsen. De opgaver,
som valgbestyrelsen stedligt skulle udføre i de enkelte kommuner, blev udført
gennem den eller de fra de pågældende kommuner valgte udsendinge (medlemmer) til valgbestyrelsen.
I tidens løb er der foretaget forskellige ændringer i valglovens beskrivelse af
valgbestyrelsens opgaver. Et gennemsyn af den gældende valglovs bestemmelser om valgbestyrelsens opgaver viser, at de i alt væsentligt svarer til bestemmelserne i 1915-valgloven, med de ændringer, der følger af overgangen til valg
1 stor- og amtskredse fra 1920.
Udviklingen, herunder ikke mindst udviklingen i kommunernes administrative kapacitet siden kommunalreformen i 1970, har imidlertid medført, at valglovens beskrivelse af opgavefordelingen mellem valgbestyrelsen og kommunalbestyrelsen ikke svarer til de nutidige forhold. Det er reelt kommunerne, der
forestår alle de praktiske forberedelser til valget, der kan foretages i hver kommune for sig. Kommunerne forestår endvidere transporten af valgmaterialet
fra de enkelte afstemningssteder til fintællingsstedet mv. Valgbestyrelsen forestår alene de forberedelser samt opgørelser mv., der nødvendigvis må udføres
fælles for alle kommuner i opstillingskredsen, såsom modtagelse af kandidatanmeldelser, tilvejebringelse af stemmesedler, indberetning til indenrigsministeriet på valgaftenen om resultatet af afstemningen i opstillingskredsen samt
den endelige opgørelse af valget i opstillingskredsen (fintællingen).
Det er udvalgets opfattelse, at valglovens beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og valgbestyrelsen bør bringes i overensstemmelse
med de nutidige forhold, jfr. udvalgets udkast til ny folketingsvalglov (§ 23, stk.
2 og § 45). I øvrigt foreslår udvalget, at der i kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, kun skal vælges én valgbestyrelse fælles for alle opstillingskredse i kommunen, jfr. nedenfor i kapitel 4.5.3.
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3.5. Valgkredsfortegnelsen
Udvalget foreslår ingen indholdsmæssige ændringer i valgkredsfortegnelsen,
dvs. i afgrænsningen af opstillingskredse. Det falder klart uden for udvalgets
kommissorium at foreslå sådanne ændringer. Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at valgkredsfortegnelsen bør moderniseres. Hermed sigter udvalget til, at
begrebet "valgstedet" bør udgå af valgkredsfortegnelsen og dermed også af loven.
"Valgsted" bruges i gældende lov til at udpege den kommune, der forestår de
fælles funktioner for opstillingskredse, der består af flere kommuner. Borgmesteren i den kommune, hvor valgstedet ligger, er således formand for valgbestyrelsen, og de funktioner, der i øvrigt udføres af valgbestyrelsen (modtagelse af
kandidatanmeldelser, fintælling mv.) finder sted i den kommune, hvor valgstedet ligger.
Udvalget foreslår, at den kommune, hvor de fælles funktioner for kommunerne
i opstillingskredsen udføres, og hvis borgmester er formand for valgbestyrelsen,
for fremtiden benævnes kredskommunen. For kommuner, der udgør én opstillingskreds, eller som omfatter flere opstillingskredse, er der ikke behov for at
udpege en kredskommune, idet det direkte kan fremgå af valgloven, hvem der
varetager formandsfunktionen, eller følger af sagens natur, at funktioner, der
alene vedrører én kommune eller en del af en kommune, skal udføres i den pågældende kommune.
Udvalget foreslår herudover, at begrebet "område" (Hovedstadens område, Øernes område, Jyllands område) udgår af valgkredsfortegnelsen, at "område" i
valgloven erstattes af "landsdel", samt at, "Hovedstaden" erstattes af
"København-Frederiksberg", jfr. nedenfor i kapitel 4.2.2.
Udvalget har endvidere overvejet, om valgkredsfortegnelsen burde moderniseres, således at nummereringen af opstillingskredsene i storkredsene (Københavns og Frederiksberg kommuner) foretages efter samme principper som i det
øvrige land. Den gældende nummerering af opstillingskredsene i Københavns
kommune (fra 1-16) er imidlertid så indarbejdet, at udvalget afstår fra at stille
forslag herom.
Udvalget foreslår i øvrigt, at de enkelte opstillingskredse for fremtiden ikke
blot betegnes ved et nr. (tal) men også med et navn, svarende til det hidtidige
navn på valgstedet.
Om ændringer i valgkredsfortegnelsen bemærkes, at indenrigsministeren efter
den gældende valglov er bemyndiget til at foretage sådanne mindre væsentlige
forandringer, som er en naturlig følge af ændringer i landets kommunale inddeling (gældende valglovs § 17, stk. 3).
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Denne bestemmelse må imidlertid anses dels for overflødig, dels for utilstrækkelig. Overflødig, fordi ændringer i kommunegrænser automatisk medfører tilsvarende ændringer i andre geografiske inddelinger, der er baseret på kommuner. I denne forbindelse kan nævnes, at opstillingskredsene i Århus kommune,
som det eneste sted i landet, er afgrænset (også) ved hjælp af en sogneangivelse.
Ændringer i de pågældende sognes grænser, som foretages af kirkeministeriet,
medfører således automatisk en tilsvarende ændring i opstillingskredsenes
grænser i Århus kommune.
Bestemmelsen er utilstrækkelig, fordi den ikke giver indenrigsministeren udtrykkelig bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i grænserne, der ikke
har sammenhæng med den kommunale inddeling, f.eks. mindre grænseændringer i de kommuner, der omfatter flere opstillingskredse.
Udvalget foreslår derfor, at indenrigsministerens bemyndigelse til at foretage
mindre ændringer i valgkredsfortegnelsen ikke mere kædes sammen med ændringer i den kommunale inddeling.
3.6. Principper for udskillelse af visse regler fra loven til
bekendtgørelse/cirkulære
Den danske folketingsvalglov er i lighed med bl.a. de norske og svenske valglove
særdeles detaljeret udformet.
Dette forhold tilskrives folketingsvalglovens særlige karakter. Det er hensigtsmæssigt, at reglerne om valgrettens udøvelse og dermed om folketingets tilblivelse er udformet så præcist, at der bliver det mindst mulige behev for skønsmæssige afgørelser. Den detaljerede lovregulering giver en høj grad af sikkerhed for, at ensartede forhold underkastes en ensartet bedømmelse, og det undgås, at spørgsmål, hvis afgørelse kan få direkte betydning for folketingets sammensætning, skal løses på grundlag af mindre objektive kriterier som udfyldende fortolkning, reale grunde mv.
De nævnte hensyn indebærer imidlertid ikke, at alle bestemmelser bør fastsættes i selve valgloven. I overensstemmelse med almindelige principper for god
lovgivningsskik kan det tværtimod hævdes, at selve valgloven alene bør indeholde principielle bestemmelser og de vigtigere regler om valgs gennemførelse,
mens mere underordnede forskrifter om den tekniske og praktiske gennemførelse af valg bør fastsættes administrativt. Herved opnås en forenkling af de enkelte regler og samtidig større overskuelighed over det samlede lovstof.
Udvalget finder dette princip for forholdet mellem lovgivning og fastsættelse af
administrative bestemmelser rigtigt. Det er imidlertid ikke altid let af afgøre,
om de enkelte bestemmelser i valgloven hører til den ene eller den anden kategori. Det skal herom generelt bemærkes, at en række regler af tilsyneladende
rent praktisk, underordnet karakter er af væsentlig principiel betydning, enten
31

fordi reglerne udmønter basale principper om hemmelig afstemning mv., eller
fordi spørgsmålet om reglernes overholdelse eller ikke-overholdelse vil kunne
få indflydelse på valgets udfald.
Sidstnævnte gælder bl.a. en række af folketingsvalglovens fristbestemmelser,
f.eks. lovens § 25, stk. 1 og stk. 5, om frister for kandidatanmeldelse og anmeldelse af nomineret kandidat, partiliste mv. Efter udvalgets opfattelse bør sådanne fristbestemmelser, uanset deres tekniske karakter, fortsat findes i selve valgloven. Det samme gælder andre bestemmelser, hvor det må anses af retssikkerhedsmæssig betydning, at reglerne er beskrevet direkte i loven. Også bestemmelser, der direkte regulerer vælgernes rettigheder og pligter (f.eks. til at svare
på spørgsmål om deres identitet) bør så vidt muligt findes i selve loven.
Udvalgets overvejelser og forslag til hvilke regler der kan udskilles fra loven og
overføres til bekendtgørelsesstof findes i kapitel 4 og er sammenfattet i kapitel
2.3.
3.7. Andre generelle principper for udvalgets arbejde
Udvalget har i øvrigt ved udformningen af lovudkastet lagt følgende principper
til grund:
- Tvivlsspørgsmål i den gældende lovs formulering skal søges afklaret.
- Overalt i lovudkastet er kompetencer henlagt til de kompetente organer,
f.eks. kommunalbestyrelsen eller valgbestyrelsen. Dette hindrer naturligvis
ikke, at der i praksis kan ske delegation til f.eks. borgmester eller administration (evt. et særligt valgkontor eller folkeregistret). Udvalget skal anbefale, at delegationsmuligheden omtales i det generelle valgcirkulære.
Sproglige forenklinger og moderniseringer skal gennemføres overalt, hvor
dette er tiltrængt og muligt.
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Kapitel 4. Udvalgets overvejelser om
indholdsmæssige ændringer i
folketingsvalgloven
Indledning
I dette kapitel redegøres for udvalgets overvejelser om og forslag til indholdsmæssige ændringer i forhold til den gældende lov. Enkelte spørgsmål af sproglig/teknisk karakter behandles ligeledes i dette kapitel. Vedrørende ændringer
af sproglig/teknisk karakter i øvrigt henvises til lovudkastet og bemærkningerne hertil.
Kapitlet er opdelt i afsnit, som følger kapitelinddelingen i udvalgets udkast til
ny folketingsvalglov. Hvert afsnit indledes med en gennemgang af det pågældende lovkapitels hovedindhold og systematik, og der henvises til de tilsvarende bestemmelsers placering i den gældende folketingsvalglov. Derefter redegøres for de spørgsmål, som udvalget særlig har drøftet inden for kapitlets emneområde. I forbindelse hermed redegøres for forslag til indholdsmæssige ændringer i forhold til den gældende lov.
4.1. Valgret og valgbarhed
(Lovudkastets kapitel 1, §§ 1-6)
4.1.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 1 indeholder reglerne om valgret og valgbarhed samt visse grundlæggende regler om kandidatopstilling. Herudover indeholder kapitel
1 reglerne om folketingets valgperiode samt om udskrivning af valg.
Lovudkastets §§ 1-3 indeholder reglerne om valgret. I § 4 findes reglerne om
valgbarhed samt bestemmelsen om opstilling trods indsigelser om manglende
valgbarhed. I § 5 findes reglen om, at kandidater kun kan opstilles, hvis de selv
har anmeldt sig. I § 6 findes reglerne om valgperioden samt om valgs udskrivning.
I den gældende lov findes reglerne om valgret og valgbarhed også i kapitel I,
mens de nævnte regler om kandidatopstilling findes i kapitel IV. Valgpartier
og valgkandidater (§§ 24 og 26). Reglerne om valgperioden samt om udskrivning af folketingsvalg findes i lovens kapitel VIII. Almindelige bestemmelser
om valg og folkeafstemninger (§§ 75 og 77).
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Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
4.1.2. Ikke valgret til ugifte samlevende til danske statsborgere i
udlandet
Ifølge grundloven er fast bopæl i riget en af betingelserne for valgret til folketinget (de øvrige betingelser er dansk indfødsret, fyldt 18 år, ikke umyndiggjort).
Ved en ændring af folketingsvalgloven i 1970 blev der indsat en bestemmelse
om, at personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for
riget (diplomater m.fl.), anses for at have fast bopæl i riget, jfr. valglovens § 2,
stk. 1. De pågældende skal derfor, efter anmodning, optages på valglisten.
11980 blev der indsat en bestemmelse i folketingsvalgloven om, at personer, der
af nærmere angivne årsager midlertidigt opholder sig i udlandet, anses for at
have fast bopæl i riget. De pågældende personer skal derfor, efter anmodning,
optages på valglisten. Om baggrunden for denne ændring og den gældende afgrænsning af personkredsen, jfr. valglovens § 2, stk. 2, kan henvises til betænkning nr. 893/1980 om en revision af folketingsvalgloven (side 8-19).
Også samlevende ægtefæller til de personer, der er omfattet af § 2, anses for at
have fast bopæl i riget, uanset (midlertidigt) ophold i udlandet.
Antallet af vælgere, der er optaget på folketingsvalglisten i henhold til de
nævnte bestemmelser, udgør ca. 2.500, jfr. nærmere nedenfor i afsnit 4.4.3.
Udvalget har overvejet, om der bør ske en mindre udvidelse af personkredsen
i § 2, således at bestemmelsen kommer til at omfatte ikke blot samlevende ægtefæller, men også ugifte samlevende i ægteskabslignende forhold. Udvalgets
overvejelser er bl.a. foranlediget af henvendelser til indenrigsministeriet om
dette spørgsmål, senest i forbindelse med folkeafstemningen den 27. februar
1986 om EF-pakken (Europæisk Fælles Akt).
I løbet af de sidste 10-20 år er det blevet almindeligt, at to mennesker lever sammen i parforhold uden at have indgået ægteskab. For disse mennesker kan det
forekomme urimeligt, at den samlevende alene på grund af den manglende vielsesattest skal være stillet anderledes, f.eks. i valgretsmæssig henseende, end en
ægtefælle.
På en del lovgivningsområder er faste samlivsforhold efterhånden blevet sidestillet med ægteskab. På de fleste områder er retsvirkningerne dog fortsat knyttet til ægteskabet. Det gælder således reglerne om formuefællesskab, om arv
og om børns retsstilling samt de offentligretlige regler om beskatning.
Et udvalg under justitsministeriet (ægteskabsudvalget af 1969) har i sin betænkning 8, samliv uden ægteskab I (nr. 915/1980) taget afstand fra at skabe
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en samlet retlig regulering af samlivsforholdene eller at skabe en fælles lovgivning for ægteskab og andre samlivsforhold. Udvalget har endvidere givet udtryk for, at det grundlæggende synspunkt bag evt. reformer må være, at der
ikke bør være særlige fordele knyttet til at samleve uden at være gift. De samlevende par bør ikke som følge af reformforslagene stilles bedre end ægtepar, men
i det højeste ligestilles med gifte.
Ægteskabsudvalgets betænkning kan således ikke anvendes som argument for
at sidestille ugifte samlevende med ægtefæller i henseende til valgret efter
valglovens § 2, snarere tværtimod.
Reglerne om den personkreds, der har valgret uanset (midlertidigt) ophold i udlandet, skal holdes inden for rammerne afgrundlovens bopælsbegreb. En sidestilling af ugifte samlevende med ægtefæller i relation til grundlovens bopælsbegreb og dermed i henseende til valgret må derfor efter udvalgets opfattelse
i hvert fald forudsætte, at lovgivningsmagten mere generelt har bestemt, at
ugifte samlevende skal sidestilles med ægtefæller. Som det fremgår ovenfor, er
dette ikke tilfældet. Udvalget kan derfor ikke anbefale, at den personkreds, der
har valgret efter valglovens § 2, udvides til også at omfatte ugifte samlevende.
4.1.3. Opstilling trods indsigelser mod valgbarhed
I den gældende lovs § 26 udtales det, at "kandidaten behøver ikke for valgbestyrelsen at godtgøre sin valgbarhed. Fremkommer der indsigelser eller endog beviser mod den, kan valgbestyrelsen dog ikke undslå sig for at stille kandidaten
til valg".
Bestemmelsen har sin baggrund i grundlovens § 33, hvorefter folketinget selv
afgør gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et
medlem har mistet sin valgbarhed. Denne bestemmelse må forstås således, at
folketinget har en enekompetence. Udvalget mener dog, at bestemmelsen i
grundlovens § 33 sammenholdt med grundlovens §§ 29 og 30 medfører, at en
person, der ikke er fyldt 18 år på valgdagen, bør afvises fra at opstille som kandidat til valget. Om aldersbetingelsen for valgret, og dermed dette valgbarhedskrav, er opfyldt, kan afgøres med meget stor sikkerhed.
I denne forbindelse kan nævnes, at der ved ændringen af valgloven i 1980 blev
indført et krav i § 25, stk. 2, om, at kandidaten skal oplyse sit personnummer
i kandidatanmeldelsen. Kravet blev i bemærkningerne til lovforslaget begrundet med, at folkeregistret derved hurtigere kunne kontrollere, om kandidaten
opfyldte valgretsbetingelserne.
Indenrigsministeren har bedt valglovsudvalget overveje spørgsmålet om strafafsoneres opstilling ved folketingsvalg.
Det er udvalgets opfattelse, at det følger afgrundlovens § 33, jfr. ovenfor, at der
ikke i valgloven vil kunne indføres en regel, der afskærer bestemte kategorier
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af personer, f.eks. personer, der afsoner straf af en vis størrelse, fra at opstille
til folketingsvalg.
Der synes alene at kunne rejses en vis tvivl i det helt særlige tilfælde, hvor en
person, hvis valgbarhed folketinget allerede har forkastet, på ny opstiller til et
folketingsvalg. Professor, dr.jur. Poul Meyer har således i en artikel i JyllandsPosten i anledning af en strafafsoners opstilling til folketingsvalget i januar
1984 givet udtryk for det synspunkt, at dersom folketinget allerede én gang har
erklæret en person ikke-valgbar, bør vedkommende på dette grundlag udelukkes fra at stille op.
Denne opfattelse forekommer ikke forenelig med den klare ordlyd af folketingsvalglovens § 26, og synes ikke at kunne forenes med grundlovens regel om, at
folketinget selv afgør spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. Afgørelser truffet af tidligere folketing er ikke bindende for folketinget.Selv i tilfælde, hvor det ville synes nærliggende, at det nyvalgte folketing
ville træffe samme afgørelse som et foregående, f.eks. fordi der er hengået så
kort tid, at den pågældende stadig er strafafsoner, ville det efter udvalgets opfattelse ikke være foreneligt med grundloven at udelukke den pågældende fra
at opstille til valget.
Udvalget finder på denne bagggrund, at grundloven ikke indeholder hjemmel
til en lovgivning, der forhindrer strafafsonere i at opstille til folketingsvalg, heller ikke strafafsonere, som folketinget tidligere har fundet ikke-valgbare.

4.2. Valgkredse og afstemningsområder. Stedlig mandatfordeling
(Lovudkastets kapitel 2, §§ 7-10)
4.2.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 2 indeholder reglerne om valgkredsinddelingen og den
stedlige fordeling af mandaterne på landsdele og stor- og amtskredse. I gældende lov findes disse regler i kapitel III. Valgkredse og valgbestyrelser. Mandaternes fordeling (§ 17). I lovudkastets kapitel 2 findes endvidere reglerne om afstemningsområder, som i gældende lov findes i kapitel V. Valget (§ 28).
I lovudkastets § 7 findes reglerne om antallet af mandater. Reglerne om landets
inddeling i valgkredse (landsdele, stor- og amtskredse og opstillingskredse)
samt om kommunernes inddeling i afstemningsområder findes i §§ 8 og 9. Endelig indeholder § 10 reglerne om fordelingen af kreds- og tillægsmandater på
landsdele og stor- og amtskredse.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
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4.2.2. Valgområder og valgkredse. Terminologiske spørgsmål
Det danske rige er i gældende valglov inddelt i tre særskilte valgområder: Færøerne, Grønland og resten af landet. I grundloven er fastsat, at folketinget udgør
en forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges
på Færøerne og 2 i Grønland. Der findes særlige love om valget på Færøerne
og i Grønland. Folketingsvalgloven omhandler derfor alene valget af de 175
medlemmer, der skal vælges i "resten af landet".
Landet er delt i tre områder: Hovedstadens område, Øernes område og Jyllands
område. De 175 mandater, hvoraf 135 er kredsmandater og 40 er tillægsmandater, fordeles på de 3 områder i forhold til folketal, vælgertal og areal. For tiden
er der tillagt Hovedstadens område 18 mandater, hvoraf 14 kredsmandater og
4 tillægsmandater. Øernes område er tillagt 73 mandater, hvoraf 57 kredsmandater og 16 tillægsmandater og Jyllands område 84 mandater, hvoraf 64 kredsmandater og 20 tillægsmandater, jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr.
145 af 12. april 1985 om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg.
Områderne er inddelt i stor- og amtskredse. Hovedstadens område består af 3
storkredse, mens Øerne og Jylland hver består af 7 amtskredse. Kredsmandaterne inden for hvert område fordeles på områdets stor- eller amtskredse i forhold til folketal, vælgertal og areal. Antallet af kredsmandater i en stor- eller
amtskreds varierer fra 2 i Bornholms amtskreds til 15 i Københavns og Århus
amtskredse.
Hver stor- og amtskreds er igen inddelt i opstillingskredse. Der er ialt 103 opstillingskredse. Antallet af opstillingskredse i en stor- eller amtskreds varierer fra
2 (Bornholms amtskreds) til 10 (Århus amtskreds). En opstillingskreds kan bestå af én eller flere kommuner eller af en del af en kommune. 4 kommuner udgør
hver én opstillingskreds (Gladsaxe, Helsingør, Randers og Morsø). 6 kommuner
er opdelt i flere opstillingskredse (København (16), Frederiksberg (3), Gentofte
(2), Odense (3), Århus (4), Aalborg (2 +1 hvori tillige indgår 2 andre kommuner)).
I gældende folketingsvalglov indgår begrebet "valgkreds" i overskriften til kapitel III. "Valgkredse og valgbestyrelser. Mandaternes fordeling", ligesom begrebet indgår i gældende lovs § 17, stk. 3, hvori det anføres, at "Hver stor- og
amtskreds er inddelt i de på valgkredsfortegnelsen angivne opstillingskredse."
Begrebet indgår ligeledes i valgkredsfortegnelsen, der er optaget som bilag til
loven med betegnelsen "Fortegnelse over folketingsvalgkredse". Anvendelsen
af begrebet "valgkredse" i overskriften til det pågældende afsnit/kapitel i folketingsvalgloven og i bilaget til loven går tilbage til 1849-valgloven.
Fra 1849 og indtil 1920 var "valgkreds" betegnelsen for hvert geografisk område i landet, der skulle vælge ét medlem til folketinget (flertalsvalg i enkeltmandsvalgkredse). Ved overgangen i 1920 til forholdstalsvalgmåden uden valg
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i enkeltmandskredse blev de hidtidige valgkredse til opstillingskredse, og storog amtskredsene blev de egentlige (valg)kredse, hvor et antal kredsmandater
vælges efter forholdstal. Endvidere blev landet delt i 3 områder, jfr. ovenfor. Begrebet "valgkreds" blev ikke mere anvendt i lovteksten. "Valgkredse" blev
imidlertid bibeholdt som overskrift til det pågældende kapitel i valgloven. Rent
logisk er "valgkreds" derfor en fælles betegnelse for de forskellige områder i
valgmæssig henseende som landet (bortset fra Færøerne og Grønland) siden da
har været inddelt i.
I almindelig sprogbrug er "valgkredse" imidlertid ikke slået igennem som overbegreb for de områder, hvori landet i valgmæssig henseende er inddelt.
I visse sammenhænge, f.eks. i Danmarks Statistiks officielle valgstatistikker,
anvendes "valgkredse" som overbegreb for "stor- og amtskredse" og "opstillingskredse". I andre sammenhænge, f.eks. når der tales om, at N.N. er valgt i
"Ballerup-kredsen", anvendes "valgkreds" nærmest som synonym for "opstillingskreds".
Af hensyn til traditionen og kontinuiteten med tidligere valglove anvendes
"valgkreds" i udvalgets lovudkast på samme måde som i den gældende valglov,
det vil sige i overskriften til et lovkapitel og i omtalen og betegnelsen af valgkredsfortegnelsen. Herudover anvendes begrebet "valgkreds" ikke i lovteksten.
Udvalget har i øvrigt særlig overvejet alternative betegnelser for "(valg)område" og "stor- og amtskredse".
(Valg)områder
"Område"begreber forekommer ikke hensigtsmæssige i valgloven. De kan forveksles indbyrdes og med andre begreber, som de har en sproglig lighed med.
Begrebet "valgområde" anvendes i gældende folketingsvalglov kun for at markere Færøernes og Grønlands særlige status (i gældende lovs § 17, stk. 1).
Udvalget foreslår derfor, at begrebet "valgområde" udgår af lovteksten, da det
ikke har nogen selvstændig betydning. Det må være tilstrækkeligt at anføre,
at der gælder særlige love om valget på Færøerne og i Grønland.
Som nævnt er landet - bortset fra Færøerne og Grønland - i gældende valglov
delt i 3 områder, nemlig Hovedstadens område (København og Frederiksberg),
Øernes område og Jyllands område. Denne inddeling, der har været gældende
siden 1920-valgloven, har betydning for den stedlige mandatfordeling.
I dag omfatter begrebet "hovedstadsområdet" det område, som omfattes af loven om hovedstadsrådet: Københavns og Frederiksberg kommuner, samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner.
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Udvalget finder på denne baggrund, at tiden er løbet fra udtrykket "hovedstadens område" i valgloven, idet udtrykket nemt kan forveksles med såvel hovedstadsområdet som hovedstadsrådet. Udvalget foreslår derfor betegnelsen "København - Frederiksberg".
Udvalget foreslår endvidere, at betegnelsen "område" erstattes af "landsdel",
idet denne betegnelse forekommer mere dækkende. Desuden undgås risikoen
for forveksling, især mellem "områder" og "afstemningsområder", jfr. nedenfor
i afsnit 4.2.4.
Stor- og amtskredse
Øerne og Jylland er hver inddelt i 7 amtekredse. Amtskredsene svarer i geografisk udstrækning til amtskommunerne. Københavns og Frederiksberg kommuner er inddelt i 3 storkredse, der ikke svarer til nogen anden kommunal eller
lokal statslig inddeling. 1. og 2. storkreds omfatter alene dele af Københavns
kommune, mens 3. storkreds omfatter Frederiksberg kommune samt dele af
Københavns kommune.
Da der er tale om samme lag i valgkredsinddelingen, ville det være ønskeligt
at benytte samme betegnelse. Det ville være logisk og bedst stemmende med
inddelingens reelle funktion at anvende "valgkreds" som fællesbetegnelse for
stor- og amtskredse. Af historiske grunde, jfr. ovenfor, afstår udvalget dog fra at
stille et sådant forslag. I øvrigt ville det være naturligt at pege på begrebet
storkreds som fælles betegnelse for stor- og amtskredse, idet begrebet "storkreds" ikke kan forveksles med andre former for inddeling.
Imidlertid er den nuværende terminologi så indarbejdet,at en ændring formentlig vil have vanskeligt ved at slå igennem. Endvidere er der fordele forbundet
med, at amtskredsbegrebet angiver en velkendt geografisk afgrænsning af
kredsens område.
Udvalget har på denne baggrund afstået fra at foreslå en fælles betegnelse for
stor- og amtskredse.
4.2.3. Valgkredsfortegnelsen. Kredskommunen
Valgkredsfortegnelsen er en del af folketingsvalgloven og kan derfor kun ændres ved lov. Indenrigsministeren er dog bemyndiget til at foretage sådanne mindre væsentlige forandringer i valgkredsfortegnelsen, som er en naturlig følge
af ændringer i landets kommunale inddeling (gældende valglovs § 17, stk. 3).
Udvalget foreslår, at indenrigsministerens bemyndigelse ikke mere kædes sammen med ændringer i den kommunale inddeling, jfr. ovenfor i kapitel 3.5. Med
hensyn til udvalgets overvejelser om valgkredsfortegnelsen, herunder om indførelse af begrebet "kredskommune" i stedet for "opstillingskredsens valgsted"
henvises endvidere til kapitel 3.5.
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4.2.4. Afstemningsområder. Oprettelse og nedlæggelse
De gældende regler om afstemningsområder, der findes i valglovens § 28, har
følgende indhold:
- Afstemningen finder sted i hver kommune for sig. I kommuner, der omfatter
flere opstillingskredse, foregår afstemningen i hver del af kommunen for sig.
- Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen deles i forskellige områder "til stemmesedlernes modtagelse og optælling". En deling skal foretages,såfremt mindst 10% af vælgerne fremsætter andragende derom.
- Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om nedlæggelse af et afstemningsområde. En beslutning om nedlæggelse, der ikke er truffet i anledning
af kommunesammenlægning, kan dog ikke iværksættes, såfremt 25% af
vælgerne i afstemningsområdet modsætter sig dette.
Udvalget har overvejet, om der (fortsat) er tilstrækkelig begrundelse for at opretholde bestemmelserne om borgernes direkte indflydelse på dette område.
Afstemningsområder blev indført ved 1915-valgloven. Indtil 1915-valgloven
foregik afstemning og stemmeoptælling som hovedregel på ét sted i valgkredsen. (Fra 1894-1915 var der 114 valgkredse). Ved 1915-valgloven blev det bestemt, at afstemning og den første stemmeoptælling skulle foregå i hver kommune for sig, eller for kommuner, der omfattede flere valgkredse, i hver del af
kommunen for sig.
Samtidig fik kommunalbestyrelsen adgang til at opdele kommunen/delen af
kommunen i flere afstemningsområder og skulle gøre dette, såfremt mindst
10% af vælgerne fremsatte andragende derom. Denne bestemmelse er videreført uændret i senere valglove.
Ved det første - og eneste valg - der blev afholdt efter 1915-valgloven, valget i
1918, var der i alt 1949 afstemningsområder (og -steder) uden for KøbenhavnFrederiksberg. Navnlig landkommunerne havde benyttet adgangen til opdeling i flere afstemningsområder, mens købstæderne først senere benyttede sig
af denne adgang. Indtil 1971 var der fortsat enkelte opstillingskredse, der kun
havde 1 afstemningssted (visse opstillingskredse i Københavns, Århus og Odense kommuner).
I årene efter 1915 steg antallet af afstemningsområder gradvis. Antallet toppede ved valget i april 1953 med 2563 afstemningsområder. Derefter begyndte antallet af afstemningsområder at falde, selv om der ikke var udtrykkelig hjemmel i valgloven til at nedlægge afstemningsområder.
11964 blev der indsat en bestemmelse i valgloven, hvorefter kommunalbestyrelsen kunne træffe beslutning om nedlæggelse af afstemningsområder. 10% af
vælgerne i området kunne dog forhindre, at en sådan beslutning blev iværksat.
40

I bemærkningerne til lovforslaget var det anført, at der i forbindelse med centraliseringen af skolevæsenet var opstået et behov for nedlæggelse af afstemningssteder, idet der efter distriktsskolernes nedlæggelse savnedes egnede afstemningslokaler.
I årene efter 1964 skete en yderligere reduktion i antallet af afstemningsområder. I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev antallet af afstemningsområder reduceret fra 2432 i 1968 til 1937 i 1973. Derefter har der været en
svag stigning i antallet af afstemningsområder, der ved folketingsvalget i 1984
udgjorde 1954.
Ved ændringen af valgloven i 1980 blev andelen af vaslgere, der kan forhindre
nedlæggelse af et afstemningsområde, forhøjet fra 10% til 25% i overensstemmelse med et forslag i betænkning nr. 893/1980 om en revision af folketingsvalgloven ( side 54-55, samt side 83 og 109).
Det fremgår af denne betænkning, at "det må erkendes, at bestemmelsen navnlig i små afstemningsområder kan bevirke, at et meget begrænset antal vælgere kan forhindre gennemførelsen af et i øvrigt - navnlig ud fra et økonomisk
synspunkt - velmotiveret ønske om at nedlægge et afstemningsområde. Der er
dog samtidig et behov for,at en betydelig lokal modstand mod en nedlæggelse
kan gøres gældende". Det blev derfor foreslået, at andelen af vælgere i et afstemningsområde, der kan forhindre en nedlæggelse, blev ændret fra 10% til
25%.
Derimod fandt man ikke, at der var grundlag for at ændre bestemmelsen om,
at 10% af kommunens vælgere kan forpligte kommunalbestyrelsen til at opdele
kommunen i flere afstemningsområder, "idet der her er tale om, at 10% af samtlige vælgere skal fremsætte andragende herom".
Hertil kommer, at denne 10%-regel kun kan finde anvendelse i kommuner, der
ikke allerede er opdelt i flere afstemningsområder. Der er kun 4 kommuner, der
ikke er opdelt i flere afstemningsområder (Hundested, Rønne, Munkebo, Vissenbjerg). De øvrige kommuner er opdelt i flere afstemningsområder. Ved folketingsvalget i januar 1984 var 228 af de 269 kommuner, der ikke omfatter flere
opstillingskredse, opdelt i mere end 3 afstemningsområder. I alle 6 kommuner,
der omfatter flere opstillingskredse, var den pågældende del af kommunen opdelt i flere afstemningsområder.
Fra 1981 til 1984 blev oprettet 9 nye afstemningsområder, medens der i samme
periode blev nedlagt 11 områder, således at antallet af afstemningsområder
blev reduceret fra 1956 i 1981 til 1954 i 1984. En af de kommuner (Fuglebjerg),
der har reduceret antallet af afstemningsområder, havde ønsket en yderligere
reduktion,men det blev forhindret af vælgerne i det pågældende afstemningsområde.
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Vælgertallet pr. afstemningsområde varierer fra nogle få hundrede til godt
17.000. I denne forbindelse kan oplyses, at en "tommelfingerregel" går ud på,
at ét valgbord med dertil hørende stemmerum og stemmekasse og med passende bemanding kan betjene 1200 vælgere i løbet af valgdagen.
Antallet af afstemningsområder har formentlig stabiliseret sig på omkring
1950. Der vil dog stadig ske en tilpasning derved, at nogle af de bestående områder deles eller omlægges med henblik på oprettelse af nye afstemningsområder,
medens andre områder nedlægges.
De forbedrede brevstemmemuligheder og de forbedrede samfærdselsmuligheder har i øvrigt formindsket behovet for, at vælgerne skal kunne kræve et afstemningsområde opretholdt, fordi de ellers får lidt længere til afstemningsstedet.
Det er et kommunalretligt hovedprincip, at der bør gøres så få indskrænkninger
i kommunalbestyrelsernes almindelige kompetence som muligt. På baggrund
af udviklingen m.h.t. inddelingen af kommunerne i flere afstemningsområder
finder udvalget ikke, at der er tilstrækkeligt tungtv€;jende grunde til i denne
sammenhæng at fravige dette hovedprincip. Udvalget foreslår derfor, at såvel
bestemmelsen om at et antal vælgere (10%) kan forlange en kommune opdelt
i flere afstemningsområder som bestemmelsen om, at et antal vælgere (25%)
kan forhindre nedlæggelse af et afstemningsområde ophæves.
Udvalget foreslår i øvrigt, at formuleringen af bestemmelsen om afstemningsområder ændres, således at det - i overensstemmelse med de faktiske forhold kommer til at fremgå af lovteksten, at det er den almindelige ordning, at en
kommune eller del af en kommune i en opstillingskreds er inddelt i flere afstemningsområder, mens det er undtagelsen at en kommune kun udgør ét afstemningsområde.
4.3. Partier, der har ret til at deltage i folketingsvalg
(Louudkastets kapitel 3, §§ 11-14)
4.3.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 3 indeholder reglerne om, hvilke partier der har ret til at
deltage i folketingsvalg. I gældende lov indeholdes de tilsvarende regler i kapitel IV. Valgpartier og valgkandidater (§ 23).
I lovudkastets § 11 fastslås, hvilke partier der har ret til at deltage i folketingsvalg (de partier, der ved sidste folketingsvalg opnåede repræsentation i folketinget og fortsat er repræsenteret i dette, samt nye partier, der er anmeldt for indenrigsministeren). De partier, der har ret til at deltage i folketingsvalg, benævnes under ét opstillingsberettigede partier. § 12 indeholder reglerne om fremgangsmåden ved anmeldelse af nye partier, herunder om antallet af og kra42

vene til vælgererklæringer. § 13 indeholder reglerne om, hvilke partinavne der
ikke kan godkendes for nye partier. § 14 indeholder reglerne om tildeling af bogstavbetegnelser til de opstillingsberettigede partier.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
4.3.2. Frist for partianmeldelse. Definition af "nye" partier
Efter de gældende regler i folketingsvalglovens § 23, stk. 2, skal nye partier anmeldes for indenrigsministeren senest kl. 16 femten dage før valgets afholdelse.
Udvalget foreslår, at fristen for partianmeldelser rykkes 4 timer frem fra kl. 16
til kl. 12 (femten dage før valgdagen). Forslaget er et led i udvalgets bestræbelser på forenkling ved, at frister med klokkeslæt i valgloven så vidt muligt fastsættes til kl. 12.
"Nye" partier omfatter alle andre partier end dem, der ved sidste folketingsvalg
opnåede repræsentation i folketinget og fortsat er repræsenteret i dette. "Nye"
partier kan således også være (gamle) partier, der tidligere har været repræsenteret i folketinget eller har opstillet ved folketingsvalg og ikke blot helt nye partier, der for første gang er opstillingsberettigede.
4.3.3. Lempelse/skærpelse af kravene til partianmeldelse
Efter de gældende regler i folketingsvalglovens § 23, stk. 2, skal en anmeldelse
af et nyt parti (bortset fra det tyske mindretals parti) ledsages af et antal vælgererklæringer, der mindst svarer til 1/175 af samtlige gyldige stemmer, der
blev afgivet ved det sidst afholdte folketingsvalg. Det betyder, at der for tiden,
på grundlag af folketingsvalget i januar 1984, kræves godt 19.000 vælgererklæringer (3.362.010 : 175 = 19.212). Vælgererklæringer må for at komme i betragtning ikke være afgivet tidligere end 1 år før partianmeldelsen. Reglerne
om vælgererklæringer er udtryk for det principielle synspunkt, at nye partier,
for at blive opstillingsberettigede, skal kunne dokumentere, at et antal vælgere
aktuelt har ønsket, at partiet skal have mulighed for at deltage i folketingsvalg.
Forslag om lempelse af kravene til partianmeldelse
Udvalget har drøftet et forslag indsendt til indenrigsministeriet, som går ud på,
at partier, der ved det forudgående folketingsvalg har opnået mindst et antal
gyldige stemmer, som svarer til det gennemsnitlige antal stemmer, der ved valget blev afgivet pr. mandat, men som ikke har opnået repræsentation i folketinget, ikke skal samle underskrifter for at kunne stille op til næste valg.
Til belysning af konsekvenserne af forslaget kan nævnes, at der ved folketingsvalget i 1984 var 4 nye partier, der deltog i valget uden at opnå repræsentation.
2 af disse partier fik flere stemmer end det gennemsnitlige antal stemmer, der
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ved valget blev afgivet pr. mandat, dvs. mere end 1/175 af det samlede antal afgivne gyldige stemmer. Danmarks Retsforbund fik således 50.381 stemmer og
Danmarks Kommunistiske Parti fik 23.085 stemmer. De 2 andre nye partier fik
henholdsvis 2.151 og 978 stemmer.
Udvalget kan ikke anbefale forslaget, der er i strid med det - efter udvalgets opfattelse principielt rigtige - synspunkt, der ligger til grund for de gældende regler, nemlig at et nyt parti for at deltage i folketingsvalg, skal kunne dokumentere en vis aktuel vælgertilslutning til, at partiet skal have adgang til at deltage
i valget.
Forslag om skærpelse af kravene til partianmeldelse
Fra et medlem af folketinget har der i dagspressen i sommeren 1985 været fremført overvejelser om en skærpelse af de gældende regler om partianmeldelse,
hvorefter partier, som ikke allerede er repræsenteret i folketinget, for at kunne
deltage i kommende valg skal indsamle underskrifter fra et antal vælgere, der
mindst svarer til 1% af vælgertallet ved det sidst afholdte folketingsvalg. Gennemførelse af forslaget vil indebære, at der skal indsamles knap 39.000 underskrifter (1% af 3.829.604), mens der efter de gældende regler kun kræves godt
19.000 underskrifter - svarende til 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved det
sidst afholdte folketingsvalg, jfr. ovenfor.
Valglovsudvalget finder, at gode grunde kunne tale for en skærpelse af kravene
til nye partiers deltagelse i folketingsvalg. Erfaringerne fra de seneste år har
vist, at det er relativt let for nye partier at indsamle det nødvendige antal vælgererklæringer, men at dette langt fra altid er udtryk for, at den nye partidannelse opnår en tilsvarende tilslutning ved valget, jfr. ovenfor om de meget lave
stemmetal for 2 af de nye partier, der deltog i folketingsvalget i januar 1984.
Spørgsmålet om, hvilke krav der bør stilles til partianmeldelse,kan dog ikke afgøres (alene) ud fra valglovmæssige/valgtekniske hensyn, men må afgøres ud
fra en samlet politisk overvejelse af hvilke krav der bør stilles, for at de forskellige politiske grupperinger i befolkningen skal have adgang til at opstille kandidater til valget.
Udvalget har ikke fundet, at den foreslåede skærpelse af kravet til antal underskrifter vil være hensigtsmæssig, og stiller derfor ikke forslag om ændring af
antallet af vælgererklæringer til partianmeldelse. Udvalget har i øvrigt anset
det for liggende uden for sit kommissorium at stille forslag om en egentlig skærpelse af valglovens regler om nye partiers adgang til at deltage i folketingsvalg.
I denne forbindelse kan det nævnes, at i Sverige er betingelserne for nye partiers deltagelse i valg anderledes og formentlig strengere end i Danmark, idet der
kræves dokumentation for, at partiet har mindst 1.500 medlemmer, jfr. nærmere betænkning nr. 893/1980, (s. 51).
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4.3.4. Vælgererklæringer og offentlighedsloven
Som det fremgår ovenfor, behøver afgivelse af vælgererklæring til brug for anmeldelse af et nyt parti ikke at være udtryk for, at den pågældende støtter partiet eller vil stemme på det til valget. Der er øjensynligt mange vælgere, der skriver under på en erklæring alene ud fra den opfattelse, at så mange partier som
muligt bør have adgang til at deltage i folketingsvalg.
På denne baggrund har udvalget overvejet, om der er tilstrækkeligt grundlag
for at opretholde den gældende retstilstand, hvorefter vælgererklæringer, der
ledsager en partianmeldelse, er undtaget fra offentlig indsigt i medfør af loven
om offentlighed i forvaltningen. Begrundelsen herfor synes at være, at det er
offentligheden uvedkommende, om en person har deltaget i anmeldelsen af et
nyt parti, uanset at dette forhold ikke berører den grundlovssikrede valghemmelighed. Som nævnt ovenfor er afgivelse af vælgererklæring til brug for anmeldelse af et nyt parti langt fra ensbetydende med den pågældende vælgers
partipolitiske indstilling. Der kunne derfor argumenteres for, at vælgererklæringer bør være undergivet offentlighed ud fra det synspunkt, at offentligheden
har en berettiget interesse i at have kendskab til, hvem det står bag anmeldelsen af et politisk parti, på samme måde som offentligheden har adgang til at
få oplysning om navne på stillerne for kandidater, der opstiller til valg.
Et flertal bestående af Vilh. Brockmeyer, Ruth Christensen, Preben Espersen,
Emil le Maire, Kjeld Meyer, Frans Michaelsen og Inge Vinther finder imidlertid
ikke grund til at foreslå ændringer i den gældende retstilstand. Vælgererklæringer til brug for anmeldelse af politiske partier anses for undtaget fra aktindsigt i medfør offentlighedslovens bestemmelse om, at retten til aktindsigt kan
begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn
til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. I bemærkningerne til den første offentlighedslov fra
1970 var vælgererklæringer således nævnt som et typisk eksempel på et dokument, der ville være undtaget fra offentlighed i medfør af den nævnte bestemmelse, og det følger af forarbejderne til offentlighedsloven af 1985, der træder
i kraft den 1. januar 1987, at der ikke er tilsigtet gennemført nogen ændring
i denne henseende.
I øvrigt ville der være betydelige praktiske/administrative problemer med en
ordning, hvorefter mere end 19.000 vælgererklæringer, sorteret og ordnet på en
bestemt måde, var undergivet aktindsigt.
Et mindretal bestående af Holger Hansen og Ove Nissen har den opfattelse, at
det bør være offentligheden bekendt, hvem der står bag anmeldelsen af et nyt
parti, og ser ingen betænkelighed ved, at vælgererklæringer - som er en henvendelse fra en borger til indenrigsministeren - undergives offentlighedsbestemmelser. Mindretallet er klar over, at der vil være nogle praktiske problemer
herved. Mindretallet forudsætter, at der ikke gives offentligheden adgang til de
på vælgererklæringerne evt. opgivne personnumre.
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4.3.5. Indholdet af vælgererklæringer. Personnumre
Efter de gældende regler, jfr. folketingsvalglovens § 23, stk. 3, skal en vælgererklæring indeholde oplysning om vælgerens fulde navn, fødselsdato og bopæl
samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Erklæringerne skal
endvidere være påført vedkommende folkeregisterførers attestation af, at vælgeren opfylder betingelserne for valgret til folketinget.
Vælgererklæringer, der er afgivet mere end 1 år før partianmeldelsen, medregnes ikke. Vælgererklæringer, afgivet af en vælger der allerede har deltaget i anmeldelsen af et andet parti, medregnes heller ikke.
Udvalget har overvejet, om det på den formular, der skal anvendes ved indsamling af vælgererklæringer, bør anføres,at en erklæring fra en vælger, der allerede har deltaget i anmeldelsen af et andet parti, ikke medregnes.
Overvejelsen er begrundet i, at en række vælgererklæringer erfaringsmæssigt
ikke kan medregnes, fordi den pågældende vælger allerede har deltaget i anmeldelsen af et andet parti. Udvalget kan imidlertid ikke anbefale et sådant
forslag. Begrundelsen herfor er, at en vælger, der allerede har underskrevet en
vælgererklæring for et andet parti, i mange tilfælde rent faktisk ikke kan vide,
hvorvidt dette andet parti har foretaget partianmeldelse, eller vil gøre det før
det parti, som vælgeren nu afgiver erklæring for. En tidligere underskrevet
vælgererklæring behøver ikke nødvendigvis at blive anvendt til partianmeldelse før en senere underskreven.
Udvalget foreslår derimod, at vælgererklæringer skal påføres vælgerens personnummer i stedet for som hidtil fødselsdato. Herved vil vælgerens identitet
entydigt kunne fastslås. Kontrollen med hvilke vælgererklæringer, der kan
medregnes, vil dermed i høj grad vil blive lettet. Udvalget er herved opmærksom på, at der i hvert fald i visse dele af befolkningen er en vis modvilje mod
at oplyse personnummer, bl.a. begrundet i frygten for en alt for omfattende registrering. Udvalget mener imidlertid, at de grunde, der taler for personnummeroplysning i denne sammenhæng er så tungtvejende, at de nævnte modhensyn
må vige herfor, jfr. også nedenfor om kontrollen af vælgererklæringerne. Det bemærkes, at vælgererklæringerne tilintetgøres, når partianmeldelsen er udløbet.
4.3.6. Kontrol af vælgererklæringer
Partianmeldelse med dertil hørende vælgererklæringer indgives til indenrigsministeren. Det praktiske arbejde med gennemgangen af vælgererklæringerne
udføres af Danmarks Statistik.
Danmarks Statistik har overfor indenrigsministeriet påpeget, at arbejdet med
kontrol af vælgererklæringer er særdeles tidskrævende.
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I flere tilfælde må Danmarks Statistik - efter et besværligt arbejde med at gennemgå et partis erklæringer og derefter sammenholde dem med erklæringerne
fra ét eller flere partier, der tidligere er godkendt - indstille en partianmeldelse
til afvisning, fordi den ikke er ledsaget af det fornødne antal gyldige erklæringer. De erklæringer, der er fundet gyldige,bliver da tilbageleveret til partiet til
brug for en ny anmeldelse. Efter et vist tidsrum (8-14 dage) kommer de retur
tillige med supplementserklæringer, og Danmarks Statistik kan begynde forfra med kontrollen - idet anmeldelsesdatoen for de tidligere godkendte vælgererklæringer nu er forskudt i forhold til første gennemgang - med optælling,
gennemgang, sortering og sammenligning med erklæringer fra andre partier.
Danmarks Statistik har på denne baggrund nævnt, at det burde overvejes at
indføre en regel om, at såfremt en partianmeldelse ikke kan godkendes af indenrigministeren (i første omgang), kan ny anmeldelse for det pågældende parti først indgives efter afholdelse af førstkommende folketingsvalg, subsidiært efter 2 år.
Udvalget er enigt i, at det ville være velbegrundet at lade partiet bære risikoen
for, at vælgererklæringerne er i orden, såfremt partiet havde mulighed for at
kontrollere dette. Det har partiet imidlertid ikke f.s.v.a. erklæringer fra vælgere, der allerede har deltaget i anmeldelsen af et andet parti.
Udvalget kan derfor ikke anbefale det forslag, Danmarks Statistik har nævnt.
4.3.7. Godkendelse af navne på nye partier
Efter de gældende regler, jfr. valglovens § 23, stk. 4, må et nyt parti ikke benytte
en betegnelse (navn), der enten er taget i brug af et parti, der er repræsenteret
i folketinget eller er godkendt af indenrigsministeren for et andet parti. Navne,
der kan give anledning til forveksling med de nævnte partier, må heller ikke
benyttes. I praksis er det denne forvekslingsmulighed, der spiller en rolle, og
som indenrigsministeren skal tage stilling til i forbindelse med godkendelsen
af formularen til vælgererklæringer.
Navnet på et parti, der har indgivet partianmeldelse og deltaget i et folketingsvalg mere end 1 år efter partianmeldelsen uden at opnå repræsentation, er efter ordlyden af de gældende regler ubeskyttet i forhold til nye partier i den periode der går, indtil partiet evt. har fået en ny formulargodkendelse og dermed
godkendelse og beskyttelse af partinavnet. Tilsvarende gælder, at navne på partier, der indtil sidste folketingsvalg var repræsenteret i folketinget, men ikke
opnåede repræsentation ved sidste valg, efter lovens ordlyd er ubeskyttet.
Selv om disse partinavne formentlig i nogle tilfælde vil være beskyttet efter almindelige retsgrundsætninger, eller evt. i medfør af registrering i foreningsregistret, finder udvalget, at der i folketingsvalgloven bør indføres en "fredningsperiode" for partinavne, der blev anvendt af partier, der har deltaget i sidste
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folketingsvalg. Disse navne kan således ikke godkendes for andre partier i perioden indtil næste folketingsvalg. Dette fremgår af lovudkastets § 13, der i
øvrigt indeholder en mere udbygget beskrivelse af hvilke partinavne, der er beskyttet, end gældende lov. Beskrivelsen svarer til indenrigsministeriets praksis.
Partinavne, der godkendes i forbindelse med en formulargodkendelse, indføres
i et register, der føres af indenrigsministeren (partinavneregistret), jfr. valglovens § 24, stk. 4. Godkendelsen af navnet har samme varighed som godkendelsen af formularen. Betydningen af partinavneregistret er, at partinavne, der
kan optages i partinavneregistret, ikke samtidig kan optages i foreningsregistret. Udvalget foreslår ingen ændringer vedrørende partinavneregistret.
4.3.8. Bogstavbetegnelser for opstillingsberettigede partier
Efter lovudkastets § 14, der med sproglige ændringer svarer til gældende lovs
§ 23, stk. 6, tildeler indenrigsministeren partierne en bogstavbetegnelse, som
angiver den rækkefølge,hvori partierne opføres på stemmesedlerne.
Udvalget vedrørende brevstemmeafgivning har i sin betænkning (nr.
1025/1984 side 58) henstillet til valglovsudvalget at tage indenrigsministerens
praksis med hensyn til tildeling af bogstavbetegnelser ifølge folketingsvalgloven op til overvejelse.
Baggrunden herfor er, at markering på brevstemmesedler med partiernes uofficielle bogstavbetegnelser, som bruges i Folketingstidende og pressen, gentagne
gange har givet anledning til tvivl. Derimod har der ikke været tvivl om, at
brevstemmesedler påført den officielle bogstavbetegnelse altid anses for gyldige. Spørgsmålet blev indgående behandlet i en betænkning afgivet den 4. juni
1982 af et udvalg nedsat af indenrigsministeren, hvori samtlige partier i folketinget var repræsenteret. Heri gav et flertal udtryk for, at brevstemmesedler,
som alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver,
kan anses som gyldige, hvis der ikke hersker rimelig tvivl om, hvilket parti vælgeren har villet stemme på. Brevstemmesedler, som alene er påført f.eks. "SF",
"CD" eller "VS" bør derfor anses for gyldige. Derimod bør brevstemmesedler,
som er påført "KF", anses for ugyldige, fordi "KF" kan henvise både til Det konservative Folkeparti og til Kristeligt Folkeparti. Brevstemmesedler med uofficielle bogstavbetegnelser bestående af ét bogstav må derimod altid anses for ugyldige. En brevstemmeseddel, påført "S", kan derfor ikke godkendes som en stemme for Socialdemokratiet. Derimod kan forkortelser godkendes, hvis der ikke
hersker nogen rimelig tvivl om, hvilket parti vælgeren har villet stemme på.
Det gælder f.eks. "Soc. dem."
På grundlag af den nævnte betænkning har indenrigsministeriet udsendt en
cirkulæreskrivelse af 16. december 1983 vedrørende bedømmelse af brevstemmer.
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Valglovsudvalget finder det rigtigt at fastholde den vurdering af gyldigheden
af brevstemmesedler, der er påført uofficielle bogstavbetegnelser, som ovennævnte udvalg har anlagt.
Der er i udvalget enighed om, at problemet ville være mindre, hvis der i højere
grad var sammenfald mellem de af indenrigsministeren godkendte officielle
bogstavbetegnelser og de uofficielle bogstavbetegnelser, som bruges i Folketingstidende og af pressen. Efter gældende lov har partierne imidlertid krav på
så vidt muligt at bevare den bogstavbetegnelse, de har haft ved tidligere offentlige valg. Det synes ikke rimeligt at ændre loven, således at partierne påtvinges
en ændret bogstavbetegnelse. Det må være de enkelte partiers eget valg, om de
ønsker en ændring. F.eks. har partiet Venstre for nogle år siden fået ændret bogstav fra "D" til "V". Det ligger ligeledes uden for udvalgets opgaver at udtale
sig om den praksis, der følges i folketingets egne publikationer.
Det vil give anledning til særlige overvejelser, såfremt der bliver flere opstillingsberettigede partier, end der er bogstaver i alfabetet. Udvalget finder dog
ikke, at en sådan situation er så nærliggende, at der er anledning til at overveje
nye regler/principper for tildeling af bogstavbetegnelser efter folketingsvalgloven.
Det bemærkes, at lovudkastets § 69, stk. 4 og § 101, stk. 3, indeholder en bemyndigelse for indenrigsministeren til, efter forelæggelse for folketingets udvalg til valgs prøvelse, at fastsætte nærmere regler om bedømmelse af stemmesedler. Sådanne regler vil i givet fald blive bindende for valgbestyrelserne, hvormed der vil kunne sikres en mere ensartet bedømmelse af brevstemmesedler,
der er påført en uofficiel bogstavbetegnelse.

4.4. Valglister og valgkort. Valgretsnævnet
(Lovudkastets kapitel 4, §§ 15-22)
4.4.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 4 indeholder reglerne om valglister, valgkort samt valgretsnævnet og svarer i det store og hele til gældende lovs kapitel II. Valglister.
Lovudkastets § 15 indeholder den almindelige regel om, at vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Derefter følger i § 16 de særlige regler om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af § 2 (udlandsdanskere). § 17 handler om valgretsnævnet, der behandler
visse sager om udlandsdanskeres optagelse på valglisten. §§ 18-22 indeholder
de nærmere regler om udarbejdelse af valglister og udsendelse af valgkort.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
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4.4.2. Optagelse på valglisten af visse vælgere i Grønland
Efter § 6 i den gældende lov skal vælgere, der opholder sig på områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, og som ikke har bevaret fast bopæl andetsteds i riget, optages på valglisten i den kommune, hvor de senest havde fast
bopæl.
Såvel den færøske som den grønlandske valglov indeholder en tilsvarende bestemmelse.
Denne regel om optagelse på valglisten af vælgere, der opholder sig på de nævnte områder i Grønland, blev indsat i folketingsvalgloven i 1964. Begrundelsen
herfor var, at de pågældende vælgere ikke blev optaget på de valglister, der udarbejdedes i de grønlandske kommuner. Reglen var altså nødvendig for at sikre,
at de pågældende kunne udøve deres valgret, idet optagelse på valglisten er en
betingelse herfor.
Pr. 14. august 1986 opholdt der sig ialt 887 personer med valgret til folketinget
på områder i Grønland uden for den kommunale inddeling. Af de 887 personer
skulle 762 i givet fald optages på valglisten i seneste bopælskommune i Danmark, mens 125 personer skulle optages på valglisten i seneste bopælskommune i Grønland. Ingen skulle optages på valglisten i seneste bopælskommune på
Færøerne. Af nedenstående oversigt fremgår, hvorledes vælgerne fordelte sig på
de forskellige områder uden for den kommunale inddeling.
Vælgere
Sdr. Strømfjord
Tilflyttet fra Danmark
Tilflyttet fra Grønland
Tilflyttet fra udlandet
Thule Air Base
Tilflyttet fra Danmark
Tilflyttet fra Grønland
Tilflyttet fra udlandet
Diverse små stationer
Tilflyttet fra Danmark
Tilflyttet fra Grønland

295
107
27
382
17
26
32
1
887

Udvalget mener ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at opretholde reglen
i gældende lovs § 6. De pågældende har valgret ved valg til det grønlandske
landsting, idet de optages på valglisten i Nuuk (Godthåb) kommune. Det vil derfor være nærliggende og bedst stemmende med de synspunkter, der ligger til
grund for det grønlandske hjemmestyre, at de pågældende vælgere også ved folketingsvalg optages på valglisten i Nuuk kommune og dermed deltager i folketingsvalget i Grønland.
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Denne ordning forudsætter imidlertid en ændring af den grønlandske folketingsvalglov, ligesom også den færøske valglov bør ændres i den anledning.
Den gældende bestemmelse i § 6 må derfor opretholdes, indtil der er gennemført den nødvendige ændring af den grønlandske valglov. Dette må fremgå af
ikrafttrædelsesbestemmelsen til en ny folketingsvalglov.
Spørgsmålet har ikke været drøftet med det grønlandske hjemmestyre.
4.4.3. Optagelse på valglisten af ansatte i udenrigstjenesten
Efter gældende lovs § 7 skal vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, (diplomater
m.fl., der er beordret til tjeneste i udlandet) efter begæring optages på valglisten i Københavns kommune. Vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 2, (danskere,
der midlertidigt opholder sig i udlandet af nærmere angivne årsager) skal derimod efter begæring optages på valglisten i den kommune, hvori de sidst har været tilmeldt folkeregistret.
Forskellen mht. valglistereglerne for de to grupper af udlandsdanskere er historisk begrundet. "Diplomatreglerne" blev indført først, i 1970, hvor man fandt
det naturligt, at disse vælgere blev optaget på valglisten i Københavns kommune, Rådhuskredsen, hvor udenrigsministeriet dengang havde sit domicil (Christiansborg). Reglerne om valgret og dermed optagelse på valglisten af de øvrige
udlandsdanskere blev indført i 1980. Det fandtes hensigtsmæssigt, at disse vælgere blev optaget på valglisten i den seneste bopælskommune, dvs. den kommune, hvor de senest havde været tilmeldt folkeregistret.
Det giver anledning til en række administrative problemer, at reglerne om optagelse på valglisten er forskellige for de to grupper af vælgere, der opholder sig
i udlandet.
Disse problemer kan mest hensigtsmæssigt løses ved, at vælgere omfattet af
§ 2, stk. 1, (diplomater m.fl.) ligesom vælgere omfattet af § 2, stk. 2, for fremtiden skal optages på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt
folkeregistret.
Omlægningen foreslås rent praktisk gennemført således, at diplomater m.fl.,
der beordres til tjeneste i udlandet efter lovens ikrafttræden, optages på valglisten i den seneste bopælskommune, mens diplomater m.fl., der før lovens ikrafttræden er beordret til tjeneste i udlandet og derfor optaget på valglisten i Københavns kommune, forbliver optaget på valglisten dér, dog med adgang for de
pågældende til efter anmodning at blive overført til valglisten i den seneste bopælskommune.
Om antallet af vælgere optaget på valglisten uanset ophold i udlandet kan oplyses, at der ved folkeafstemningen om EF-pakken den 27. februar 1986 var optaget 1254 diplomater m.fl. (§ 2, stk. 1) på valglisten i Københavns kommune,
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mens der ialt var optaget ca. 1200 andre udlandsdanskere (§ 2, stk. 2) på valglisten i en seneste bopælskommune, heraf ca. 100 i Københavns kommune.
4.4.4. Overførelse af hidtidigt lovstof til bekendtgørelsesstof vedr.
udlandsdanskeres optagelse på valglisten
I den gældende bestemmelse i § 8 indeholdes en række detaljerede regler om
kommunernes behandling af begæringer om optagelse på valglisten af vælgere,
der er omfattet af § 2, stk. 2, mens bestemmelserne om optagelse på valglisten
af vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, er meget kortfattede, idet det blot er
angivet, at de nærmere regler herom fastsættes af indenrigsministeren. Lovens
regler om optagelse på valglisten af § 2, stk. 2, udlandsdanskere er yderligere
udbygget i indenrigsministeriets cirkulære nr. 152 af 26. september 1980 om
udlandsdanskeres optagelse på folketingsvalglisten, mens de nærmere regler
om optagelse af § 2, stk. 1, udlandsdanskere, er fastsat i indenrigsministeriets
bekendtgørelse nr. 422 af 24. september 1980 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der er beordret til tjeneste uden for riget.
Efter udvalgets opfattelse kan de mere detaljerede regler om behandling af anmodninger om optagelse på valglisten af udlandsdanskere med fordel fastsættes i en fælles bekendtgørelse, således at loven alene kommer til at indeholde
de grundlæggende (materielle) regler herom, herunder reglerne om de tilfælde,
hvor optagelse på valglisten forudsætter, at valgretsnævnet har truffet afgørelse om, at de pågældende er omfattet af § 2.
Såvel de gældende regler som reglerne i lovudkastet er baseret på, at kommunalbestyrelserne kan optage de pågældende udlandsdanskere på valglisten,
når visse elementære krav til begæringens (anmodningens) indhold er opfyldt,
og der foreligger en situation, hvor der kan siges at eksistere en formodningsregel om, at de pågældende er omfattet af § 2, eller med andre ord: opfylder
grundlovens krav om fast bopæl i riget, uanset (midlertidigt) ophold i udlandet.
Heraf følger, at kommunalbestyrelsen uden nærmere undersøgelser kan imødekomme anmodninger om optagelse på valglisten af § 2, stk. 1, udlandsdanskere, samt af § 2, stk. 2, udlandsdanskere, der inden for de sidste 4 år har haft ophold her i landet. Vælgere, der har haft ophold i udlandet i mere end 4 år, men
som ikke er omfattet af § 2, stk. 1, kan kun optages på valglisten, såfremt valgretsnævnet i hvert enkelt tilfælde anser betingelserne i § 2, stk. 2, for at være
opfyldt. Er kommunalbestyrelsen i øvrigt i tvivl om, hvorvidt en vælger er omfattet af § 2, skal sagen ligeledes forelægges for valgretsnævnet. Kommunalbestyrelsen kan ikke give afslag på en anmodning om optagelse på valglisten med
den begrundelse, at ansøgeren ikke opfylder bopælskravet. Det er naturligvis
en forudsætning for optagelse på valglisten, at de pågældende tillige opfylder
de øvrige valgretsbetingelser (dansk indfødsret, fyldt 18 år, ikke umyndiggjort).
Udvalget mener, at det må fastholdes, at de pågældende anmodninger skal indgives på en bestemt formular for at sikre den nødvendige ensartethed og sikker52

hed ved stillingtagen til disse sager. Derfor er bestemmelsen om, at anmodning
skal indgives på en formular, foreskrevet af indenrigsministeren, bibeholdt i
lovteksten.
Det betyder, at anmodninger, der ikke indgives på den foreskrevne formular/blanket, ikke vil blive taget under realitetsbehandling.
4.4.5. Ophævelse af særreglen om inhabilitet i valgretsnævnet
I gældende lovs § 9 findes bestemmelserne om valgretsnævnets nedsættelse,
sammensætning mv. Efter § 9, stk. 2, finder retsplejelovens §§ 60 og 61 anvendelse for så vidt angår inhabilitet hos valgretsnævnets medlemmer eller disses
stedfortrædere. Udvalget har overvejet, om det er nødvendigt at bibeholde denne regel.
Bestemmelserne om valgretsnævnet blev indsat i valgloven i 1980 på grundlag
af et forslag i betænkning nr. 893/1980 om en revision af folketingsvalgloven.
Der er hverken i betænkningen eller i lovbemærkningerne til lovændringen i
1980 angivet noget om baggrunden for inhabilitetsbestemmelsen. Formentlig
har man ønsket at give valgretsnævnet en så domstolslignende karakter som
muligt, jfr. også at formanden for nævnet skal være dommer. Mere generelt
fremgår det af lovbemærkningerne, at "karakteren af disse sager (om udlandsdanskeres valgret) bevirker, at den endelige administrative behandling bør underlægges et uafhængigt nævn, som kan sikre en ensartet praksis, og hvis virksomhed kan tilrettelægges under hensyntagen til særlige retssikkerhedshensyn, og i hvilket den nødvendige sagkundskab kan blive repræsenteret."
Forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, indeholder almindelige
regler om speciel inhabilitet. I bemærkningerne til lovforslaget er det anført,
at det ikke ganske kan udelukkes, at der undtagelsesvis på helt særlige forvaltningsområder fortsat vil være behov for, at der gælder bestemmelser, der medfører inhabilitet i videre omfang end forvaltningslovens regler herom, men at det
i hvert enkelt tilfælde meget nøje må overvejes, om der er et afgørende behov
for at fastsætte strengere krav med hensyn til inhabilitet end de, der følger af
forvaltningslovens regler. Det forudsættes derfor, at de enkelte ministerier i forbindelse med kommende revisioner af lovgivning, der indeholder inhabilitetsregler, påny overvejer, om der er det nødvendige behov for at opretholde særlige
regler om inhabilitet i disse love.
Udvalget har overvejet, om der for så vidt angår valgretsnævnet er tale om et
særligt forvaltningsområde, hvor der er et afgørende behov for, at bestemmelsen
om inhabilitet bliver opretholdt, eller om der af andre grunde er behov for at
opretholde bestemmelsen.
Selvom valgretsnævnets afgørelser om valgret har væsentlig betydning for udlandsdanskeren og teoretisk kan siges at påvirke folketingets sammensætning,
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synes der ikke på dette område at være et afgørende behov for særlige bestemmelser om inhabilitet.
Til sammenligning kan anføres, at der f.eks. ikke i den kommunale valglovs regler om valgbarhedsnævnet er nogen henvisning til retsplejelovens regler om
speciel inhabilitet, ligesom der ejheller i udlændingeloven er fastsat sådanne
særlige regler for så vidt angår flygtningenævnets medlemmer. Begge disse
nævn træffer afgørelse i sager, hvis udfald for den enkelte person har en betydelig mere indgribende karakter end de sager, hvor valgretsnævnet træffer afgørelse.
Der ses på denne baggrund ikke at være et særligt behov for at opretholde bestemmelsen om speciel inhabilitet for så vidt angår valgretsnævnet.
4.4.6. Skæringsdag for optagelse på valglisten
I lovudkastets § 18 er der fastsat regler om en skæringsdag for optagelse på
valglisten, da kommunalbestyrelsen nødvendigvis må have nogen tid til udarbejdelsen af valglisten. Skæringsdagen er, som i gældende lov, 18.-dagen før
valgdagen. Vælgere, der senere end 18.-dagen flytter til en anden kommune, afskæres ikke fra at stemme ved et folketingsvalg, idet de forbliver optaget på
valglisten under den hidtidige bopæl. Derimod afskæres vælgerne i sådanne tilfælde helt fra at stemme ved et kommunevalg på grund af bestemmelsen i den
kommunale valglovs § 5, stk. 2, hvorefter de, der er optaget på valglisten, men
som ikke længere har fast bopæl i kommunen, ikke har ret til at afgive stemme.
Dette er baggrunden for, at den tilsvarende frist i den kommunale valglov er
nedbragt til 11 dage, hvilket rent teknisk/administrativt kan lade sig gøre, fordi
det samtidig er lovfæstet, at kommunevalg skal afholdes en tirsdag.
4.4.7. Valglisternes indhold. Personnumre
Efter de gældende regler i valgloven skal valglisterne indeholde oplysning om
vælgerens fulde navn, fødselsdato, bopæl samt nr. på valglisten.
Det er konstateret i praksis i forbindelse med kommunale valg, at vælgere med
ikke-danske navne har søgt at stemme to gange ved at opgive ægtefællens navn
anden gang. Foreningen af folkeregisterledere i Københavns amt, Københavns
og Frederiksberg kommuner har derfor foreslået, at der i valglisterne foretages
markering af vælgernes køn.
Udvalget foreslår på denne baggrund, at personnummer skal anføres på valglisterne i stedet for fødselsdato. Da vælgernes køn fremgår af personnummeret,
vil der herved skabes større sikkerhed for, at forsøg på valgsvindel i forbindelse
med fremmedartede eller kønsneutrale fornavne opdages, inden det er for sent.
Udvalget foreslår endvidere, af praktiske grunde, at kravet om, at vælgernes
"fulde navn" skal fremgå af valglisten, ændres til "navn".
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4.4.8. Farveskift på valgkortene
Flere kommuner har over for indenrigsministeriet foreslået, at valgkortene
skal skifte farve fra valg til valg. Valglisteføreren ville dermed straks blive opmærksom på forsøg på valgsvindel, der består i, at en vælger forsøger at afgive
stemme på grundlag af et "gammelt" valgkort. Københavns kommune praktiserer allerede en ordning med farveskift på valgkortene.
Valgkortene skal efter de gældende regler bl.a. indeholde oplysning om dato og
tid for afstemningen. Udvalget mener derfor ikke, at der er tilstrækkeligt
grundlag for at gøre farveskift obligatorisk.
Efter gældende lov og lovudkastet vil der imidlertid ikke være noget til hinder
for, at de enkelte kommuner gennemfører en ordning med farveskift på valgkortene.
4.4.9. Bekendtgørelse af valget og udsendelsen af valgkort
Efter den gældende lov skal der ske to bekendtgørelser. Efter § 15 skal kommunalbestyrelsen bekendtgøre udsendelsen af valgkort i de stedlige dagblade eller
lokalaviser og samtidig opfordre vælgerne til at fremkomme med eventuelle
indsigelser. Denne bekendtgørelse indeholder tillige typisk oplysninger om
valgdatoen. Bekendtgørelse skal ske senest 10 dage før valget. Derudover skal
valgbestyrelsen i henhold til lovens § 30 senest ugedagen før valget bekendtgøre dag og klokkeslæt for afstemningen i de stedlige dagblade og eventuelt tillige
i lokalaviserne.
Flere kommuner har bl.a. i forbindelse med regelsaneringskampagnen gjort opmærksom på, at man finder disse bekendtgørelser (annonceringer) overflødige.
F.eks. har Frederiksberg kommune foreslået, at § 15 om bekendtgørelse af valgkortudsendelsen ophæves, og at § 30 om bekendtgørelse af afstemningstidspunktet ophæves eller ændres, således at annonceringen sker ved central foranstaltning for hele landet. Fredensborg-Humlebæk har som led i frikommuneforsøget stillet et lignende forslag, som er blevet henvist til valglovsudvalget.
Udvalget finder dog, at annoncering om valgkortudsendelsen bør opretholdes.
Efter at valglisterne ikke længere fremlægges, finder udvalget det væsentligt,
at vælgerne på anden måde gøres opmærksom på adgangen til at fremkomme
med indsigelser. Også mere generelt finder man det af betydning, at vælgerne
bliver opmærksomme på, om de modtager rigtige valgkort, således at eventuelle fejl o.lign. kan blive rettet så tidligt som muligt. Vælgerne bør også vide, hvor
de skal rette henvendelse, hvis der er fejl i valgkortene.
Udvalget kan derimod tilslutte sig forslagene om, at annoncering sker fra centralt hold, dvs. ved indenrigsministerens foranstaltning. For at annoncen skal
have værdi, må den indrykkes i alle landets dagblade på en "god" plads (dvs.
ikke under rubrikannoncer).
55

Indenrigsministeriets annonce skal indeholde oplysninger om dag og tid for afstemningen samt om, at der vil blive udsendt valgkort. Endvidere om klagemuligheden ved manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort
med fejlagtigt indhold.
Forslaget om central annoncering vil medføre visse annonceudgifter for indenrigsministeriet, formentlig af en størrelsesorden på 200.000 kr. Denne udgift vil
dog blive mere end opvejet af besparelsen for kommunalbestyrelserne og valgbestyrelserne, som ikke længere skal foretage bekendtgørelse (annoncering).
En række kommuner vil dog sikkert af servicemæssige grunde videreføre en
vis lokal annoncering om brevstemmeafgivning mv.
4.5. Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere
(Lovudkastets kapitel 5, §§ 23-31)
4.5.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 5 indeholder reglerne om valgbestyrelser, valgstyrere og
tilforordnede vælgere, herunder reglerne om disses valg, opgaver og ret til diæter. I den gældende lov indeholdes de tilsvarende regler i kapitel III. Valgkredse
og valgbestyrelser og mandaternes fordeling (§ § 18-21) og i kapitel V. Valget (§ §
29 og 33).
I lovudkastets §§ 23-28 indeholdes reglerne om valgbestyrelsen. I § 29 findes
reglerne om valgstyrere og i § 30 reglerne om tilforordnede vælgere. Endelig indeholder § 31 fælles regler, herunder om ret til diæter for virksomhed i forbindelse med valget.
De gældende regler om valg af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede
vælgere er komplicerede. Det gælder navnlig reglerne om valg af valgbestyrelser i kommuner, der omfatter flere opstillingskredse. Udvalget besluttede derfor at nedsætte et særligt underudvalg til at gennemgå disse regler. Om underudvalgets nedsættelse, kommissorium, sammensætning og arbejde henvises til
kapitel 1.3. og bilag 2 til betænkningen.
For at få belyst, hvorledes reglerne anvendes i praksis, udsendte underudvalget
et spørgeskema til 12 udvalgte kommuner, dels de 6 kommuner, som omfatter
flere opstillingskredse (København, Frederiksberg, Gentofte, Odense, Århus og
Aalborg), dels 6 kommuner, som enten udgør én opstillingskreds (Randers) eller
en del af én opstillingskreds (Brande, Fredensborg-Humlebæk, Nykøbing F.,
Svendborg og Tårnby). Ved udvælgelsen af de sidstnævnte 6 kommuner blev der
tilstræbt en spredning, både geografisk og størrelsesmæssigt.
De modtagne besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen er indgået i udvalgets
overvejelser om udformningen af lovudkastets kapitel 5, herunder i overvejelserne om de spørgsmål inden for kapitlets emneområde, som udvalget særlig
har drøftet, jfr. nedenfor.
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4.5.2. Valgbestyrelsens opgaver
Udvalget foreslår, at lovens beskrivelse af valgbestyrelsens opgaver og dermed
opgavefordelingen mellem valgbestyrelsen og kommunalbestyrelsen bringes i
overensstemmelse med de nutidige forhold. Der henvises herom nærmere til kapitel 3.4., samt til § 23, stk. 2, i lovudkastet.
4.5.3. Valgbestyrelser i de store kommuner
Efter den gældende valglov skal der vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds. Det betyder, at der i kommuner, der omfatter flere opstillingskredse,
skal vælges fra 2-16 valgbestyrelser. I Gentofte kommune vælges 2 valgbestyrelser, i Odense 3, i Århus 4 og i Aalborg 3 valgbestyrelser. Den ene af opstillingskredsene i Aalborg (Nordjyllands amtskreds 5. opstillingskreds) omfatter
tillige Hals og Aabybro kommuner, hvorfor valgbestyrelsen for denne opstillingskreds også består af medlemmer valgt af disse kommuner. I Frederiksberg
kommune skal vælges 3 valgbestyrelser og i Københavns kommune 16 valgbestyrelser.
I alle kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, og som dermed skal vælge flere valgbestyrelser, varetages de administrative opgaver imidlertid fælles
for alle opstillingskredse og valgbestyrelser, ligesom fmtællingen foregår centraliseret på ét sted i kommunen. Dette gælder også for opstillingskredsene i
Aalborg kommune, indbefattet den opstillingskreds, der tillige omfatter Hals og
Aabybro kommuner.
På denne baggrund foreslår udvalget, at der i disse kommuner kun skal vælges
én valgbestyrelse fælles for alle opstillingskredse i kommunen, jfr. § 23, stk. 1,
i lovudkastet. Herved opnås en væsentlig forenkling, ikke blot af de pågældende lovregler om valg af medlemmer og formand, men også, og som det vigtigste,
af tilrettelæggelsen og varetagelsen af valgbestyrelsens opgaver. I udvalgets
overvejelser er tillige indgået, at der ved kommunale valg kun vælges én valgbestyrelse i disse kommuner.
Frederiksberg kommunes repræsentant i udvalget Inge Vinther er betænkelig
ved forslaget, da en ordning med kun én valgbestyrelse i Frederiksberg kommune vil medføre en forlængelse på 3-4 timer af den tid, der medgår til fintællingen.
Udvalget foreslår i øvrigt, at valgbestyrelsen i de nævnte kommuner skal bestå
af 5 medlemmer, og at borgmesteren skal være født medlem og formand. Dette
svarer til de regler, der gælder for valgbestyrelsen i kommuner, der udgør én
opstillingskreds. For valgbestyrelsen i Aalborg kommune er det dog nødvendigt
med en særlig regel om valgbestyrelsens sammensætning som følge af, at Hals
og Aabybro kommuner indgår i den ene af de opstillingskredse, der består af en
del af Aalborg kommune, jfr. ovenfor.
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4.5.4. Tidspunkt for valg af valgbestyrelsen
Efter lovudkastets § 23, stk. 1, skal valgbestyrelsen vælges, senest når valg er
udskrevet. Det svarer til gældende lovs § 18. Udvalget har overvejet, om det vil
være hensigtsmæssigt at fastsætte tidspunktet for valg af valgbestyrelse (og af
valgstyrere og tilforordnede vælgere) til det konstituerende møde, hvor de fleste
andre valg til kommissioner, nævn, bestyrelser mv. foregår. Det kunne være
praktisk, at valgbestyrelsen er udpeget, når folketingsvalg udskrives, da man
ellers kan komme i tidnød på grund af de korte tidsfrister. Imod valg på det konstituerende møde taler, at der herved ikke kan tages hensyn til eventuelle senere ændringer i de politiske konstellationer i kommunalbestyrelsen. Dette er
dog næppe et tungtvejende argument, da valgbestyrelsens opgaver ikke er af
partipolitisk karakter.
Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at 6 af de adspurgte 12 kommuner vælger valgbestyrelsen på det konstituerende møde, mens 2 kommuner vælger
valgbestyrelse ret kort tid efter funktionsperiodens start. De resterende kommuner vælger først valgbestyrelse, når valg er udskrevet.
Til kommunalvalg vælger kun 3 af kommunerne valgbestyrelse på det konstituerende møde og én kommune umiddelbart efter funktionsperiodens begyndelse. De øvrige kommuner vælger valgbestyrelsen et par måneder før valget,
typisk i september.
På denne baggrund - og da udvalget heller ikke iøvrigt er bekendt med, at valget af valgbestyrelse giver anledning til problemer i praksis - findes det betænkeligt at indskrænke kommunernes nuværende valgfrihed med hensyn til tidspunktet for valg af valgbestyrelse. Udvalget foreslår dog, at der i indenrigsministeriets generelle valgcirkulære gøres opmærksom på muligheden for at vælge
valgbestyrelse (samt valgstyrere og tilforordnede vælgere) allerede ved funktionsperiodens begyndelse.
Efter § 17, stk. 3, i den kommunale styrelseslov har kommunalbestyrelsens
valg af medlemmer af udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori
kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal
være repræsenteret, virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Udvalget har overvejet, om der for at fjerne eventuel tvivl i relation til denne bestemmelse kan være behov for at præcisere i lovteksten, at valgbestyrelser mv.
kan vælges enten på det konstituerende møde for fire år (funktionsperioden) eller umiddelbart før hvert valg for det pågældende valg.
Udvalget finder dog, at hjemlen er tilstrækkelig klar, når det anføres, at valget
skal foretages senest, når folketingsvalg er udskrevet.
4.5.5. Varetagelse af formandshvervet for valgbestyrelsen, når
borgmesteren har forfald
Efter den gældende lovs § 18, stk. 1, 7. pkt., indtræder næstformanden (viceborgmesteren) som stedfortræder for borgmesteren, hvis denne har forfald som
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formand for eller medlem af valgbestyrelsen. Bestemmelsen indebærer, at viceborgmesteren enten skal udpeges som stedfortræder for formanden eller vælges
som en af de øvrige repræsentanter/den anden repræsentant for kommunen i
valgbestyrelsen.
Efter forarbejderne til bestemmelsen, som blev indsat i valgloven i 1980, skulle
den kun dække de situationer, hvor borgmesteren ikke kan være medlem og formand for valgbestyrelsen, fordi pågældende er opstillet til valget, altså generelle inhabilitetstilfælde. Bestemmelsen er imidlertid generel, idet den efter sin
ordlyd omfatter alle tilfælde af forfald. Bestemmelsen finder dog kun anvendelse i kommuner, der udgør én opstillingskreds eller en del af en opstillingskreds.
For de kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, findes i den gældende
lov ingen regler om, hvem der indtræder, hvis formanden for en valgbestyrelse,
herunder en borgmester, har forfald.
Det er udvalgets opfattelse, at der bør være klare regler om, hvem der skal indtræde i valgbestyrelsen i borgmesterens sted, såfremt denne er opstillet som
kandidat til valget i vedkommende stor- eller amtskreds, og derfor er generelt
inhabil som medlem af valgbestyrelsen.
Det er endvidere udvalgets opfattelse, at der bør være klare regler om, hvem der
skal varetage formandshvervet for valgbestyrelsen, hvis formanden har forfald.
Udvalget finder imidlertid ikke, at der er tilstrækkelig grund til at begrænse
kommunalbestyrelsens valgmuligheder ved at foreskrive i loven, at viceborgmesteren skal indtræde i valgbestyrelsen/varetage formandsfunktionen, såfremt borgmesteren har forfald.
På denne baggrund foreslår udvalget, at såfremt borgmesteren er generelt inhabil som medlem af valgbestyrelsen, skal kommunalbestyrelsen blandt sine
medlemmer vælge en person, der træder i borgmesterens sted, jfr. lovudkastets
§ 27. Udvalget foreslår endvidere, at kommunalbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer vælger en næstformand for valgbestyrelsen, der varetager
formandshvervet, hvis borgmesteren har forfald, jfr. lovudkastets § 26. Hvis
borgmesteren har forfald, indtræder i øvrigt den person, der er udpeget som
borgmesterens personlige stedfortræder, i valgbestyrelsen, jfr. lovudkastets
§ 31, stk. 2.
4.5.6. Valgstyrere. Valgbarhedskrav og valg af formænd
Udvalget har overvejet, om det fortsat skal være obligatorisk, at nogle af valgstyrerne skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer, jfr. gældende lovs § 29,
stk. 2.
Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at de fleste kommuner udpeger et stort
antal kommunalbestyrelsesmedlemmer som valgstyrere. 17 af de 12 adspurgte
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kommuner var alle kommunalbestyrelsesmedlemmer valgstyrere, undtagen
borgmesteren og eventuelt ét andet kommunalbestyrelsesmedlem. I Frederiksberg var kun én eller to af valgstyrerne på hvert afstemningssted kommunalbestyrelsesmedlemmer, og i Odense var kun 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
udpeget til valgstyrere. I København var der så vidt muligt ét medlem af borgerrepræsentationen eller af magistraten på hvert afstemningssted. Ingen kommuner har helt undladt at udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer til valgstyrere.
Denne praksis giver ikke udvalget anledning til at foreslå ændringer, idet det
synes formålstjenligt, at der udpeges et eller flere kommunalbestyrelsesmedlemmer til valgstyrer på hvert afstemningssted.
Udvalget finder imidlertid ikke, at det er nødvendigt at opretholde et krav i loven om, at et større eller mindre antal af valgstyrerne samtidig skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Det bemærkes, at der ikke er noget til hinder for, at en kandidat til valget vælges som valgstyrer. Der er heller ikke noget til hinder for, at et medlem af valgbestyrelsen vælges til valgstyrer.
Det har tidligere givet anledning til tvivl, om der i tilfælde af samtidigt medlemskab af valgbestyrelsen og varetagelse af hvervet som valgstyrer ("dobbelthverv") kunne foreligge inhabilitet. Udvalget finder imidlertid, at formålet
med, at valgbestyrelsen eventuelt foretager en fornyet bedømmelse af valgstyrernes afgørelse vedrørende stemmesedlers gyldighed, er at få en så ensartet bedømmelse af stemmesedlerne som muligt. Udvalget finder derfor ikke, at der
er noget habilitetsproblem i denne sammenhæng.
I denne forbindelse kan nævnes, at udvalget ikke finder anledning til at videreføre den gældende bestemmelse i § 29, stk. 1, hvorefter valgbestyrelsens medlemmer samtidig er valgstyrere i opstillingskredse, der kun har ét afstemningssted.
Bestemmelsen har ikke haft praktisk betydning siden 1970, idet der siden da
ikke er forekommet opstillingskredse med kun ét afstemningssted. Skulle der
på ny engang i fremtiden være opstillingskredse med kun ét afstemningssted,
vil der naturligvis ikke være noget i vejen for, at kommunalbestyrelsen vælger
valgbestyrelsens medlemmer til valgstyrere.
Den gældende lov nævner ikke udtrykkeligt, hvordan kommunalbestyrelsen
skal udpege formændene for valgstyrerne.
Efter spørgeskemaundersøgelsen valgte 5 kommuner formændene ved forholdstalsvalg, mens 5 kommuner valgte formændene i enighed. En kommune
oplyste, at valget nærmest foregik som en kombination af de to muligheder,
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mens én kommune havde flertalsvalg. Også denne kommune havde dog overladt nogle formandsposter til mindretallet i kommunalbestyrelsen, ved det seneste valg 3 ud af 7 formandsposter.
Udvalget forslår på denne baggrund reglen ændret, således at formændene for
valgstyrerne vælges af kommunalbestyrelsen under ét ved forholdstalsvalg, jfr.
§ 29, stk. 2, i lovudkastet.
4.5.7. Repræsentanter for små partier blandt de tilforordnede vælgere
I følge gældende lovs § 33, stk. 2, vælges de tilforordnede vælgere af kommunalbestyrelsen. Kan der ikke opnås enighed om valget, foretages dette efter forholdstal og under ét for samtlige de tilforordnede vælgere, der skal vælges i
kommunen.
Udvalget har i denne forbindelse drøftet en henvendelse til indenrigsministeren fra daværende formand for centrumdemokraternes folketingsgruppe, nu
minister for offentlige arbejder, Frode Nør Christensen, som har anmodet indenrigsministeren om at overveje muligheden for, at de mindre partier i højere
grad får tildelt pladser som tilforordnede. Indenrigsministeren har i den anledning anmodet valglovsudvalget om at overveje, hvorvidt bestemmelserne om udpegning af tilforordnede bør ændres, således at de mindre partier i højere grad
får tildelt pladser som tilforordnede.
Udvalget finder, at det fortsat i indenrigsministeriets generelle valgcirkulære
bør henstilles til kommunerne, at der ved valg af tilforordnede tages hensyn til
partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Udvalget finder
ikke, at der på dette område bør pålægges kommunalbestyrelsen bindinger i
lovsform.
Udvalget skal i øvrigt foreslå, at det i indenrigsministeriets generelle valgcirkulære anbefales, at der ved valg af såvel valgstyrere som tilforordnede vælgere
tilstræbes en ligelig kønsfordeling.
4.5.8. Diæter til valgstyrere, tilforordnede vælgere samt
valgbestyrelsesmedlemmer
Ifølge gældende lovs § 29, stk.. 4, tilkommer der valgstyrerne og de tilforordnede
vælgere diæter for deres virksomhed på valgdagen. Valgstyrere og tilforordnede vælgere har således efter lovens ordlyd ikke krav på vederlag for evt. virksomhed i dagene før eller efter valget.
Dette forhold har givet anledning til en række henvendelser til indenrigsministeriet. Udvalget finder derfor, at det i loven bør anføres, at de pågældende har
ret til diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget, jfr. § 31 i lovudkastet, hvori også er optaget regler om diæter til valgbestyrelsens medlemmer. Diæterne er af samme størrelse som de diæter, der i henhold til loven om kommu61

nernes styrelse ydes for udførelse af andre kommunale hverv. Også medlemmer
af borgerrepræsentationen i København, der varetager disse hverv, har ret til
diæter, uanset at medlemmerne af borgerrepræsentationen efter den københavnske styrelseslov ikke får diæter, men et fast vederlag.
Det følger dog af reglerne i § 16, stk. 4, i den kommunale styrelseslov, at der
ikke kan ydes diæter til en borgmester eller medlemmerne af magistraten i de
kommuner, der har oprettet en magistrat med hjemmel i § 64 i denne lov.

4.6. Kandidater til valget
(Louudkastets kapitel 6, §§ 32-44)
4.6.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 6 indeholder reglerne om kandidater til valget, herunder
reglerne om kandidatanmeldelse og partiernes godkendelse af kandidaterne,
opstillingsformer, partiliste og nominering. Endvidere indeholder kapitlet reglerne om stemmesedler og opslag, samt om valgbestyrelsernes og statsamtmandens opgaver vedrørende kandidatanmeldelser og stemmesedler. I gældende
folketingsvalglov findes de tilsvarende regler i kapitel IV. Valgpartier og valgkandidater (§§ 24-25 og 27), i kapitel III. Valgkredse og valgbestyrelser. Mandaternes fordeling (§ 19, stk. 1, og § 22) samt i kapitel V. Valget (§ 32 om stemmesedler).
Lovudkastets § 32 indeholder reglerne om, at kandidaterne selv skal anmelde
sig (enten som kandidat for et parti eller som kandidat uden for partierne) samt
reglerne om, at en person ikke kan være kandidat for flere partier eller kandidat i flere stor- eller amtskredse, og ej heller samtidig kandidat for et parti og
kandidat uden for partierne. § 33 indeholder reglerne om frister samt form- og
indholdskrav til en kandidatanmeldelse. § 34 indeholder reglerne om frist for
tilbagekaldelse af en kandidatanmeldelse, § 35 reglerne om valgbestyrelsens
undersøgelse af kandidatanmeldelsernes gyldighed og § 36 reglerne om valgbestyrelsens indberetning til statsamtmanden om de gyldigt anmeldte kandidater i opstillingskredsen. I § 37 findes reglerne om partiernes godkendelse af
kandidater, og i §§ 38-41 findes reglerne om opstillingsformer samt om anmeldelse af partiliste og nominering. § 42 indeholder reglerne om statsamtmandens meddelelse til valgbestyrelsen om de opstillede kandidater i amtskredsen
mv. og § 43 reglerne om stemmesedler og opslag. Endelig indeholder § 44 en
regel om valgbestyrelsens aflevering af stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelsen.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
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4.6.2. Afskaffelse af kravet om stillere for kandidater, der er tilsluttet
et parti
Den gældende valglovs § 24, stk. 1, indeholder følgende to grundlæggende regler om opstilling som kandidat til folketingsvalg: 1) Ingen kan komme i betragtning til valg, som ikke selv har stillet sig i en opstillingskreds og 2) anbefales
af mindst 25 (og højst 50) af opstillingskredsens vælgere som stillere.
Reglerne går tilbage til 1849-valgloven. Antallet af stillere har dog varieret i
tidens løb, jfr. nedenfor. Reglerne er således fra en tid, hvor valget foregik som
flertalsvalg i enkeltmandsvalgkredse, og hvor partier i nutidens betydning ikke
fandtes og derfor ikke var omtalt i valgloven. Først på et senere tidspunkt, i
1915-valgloven, blev der i valgloven indsat bestemmelser om, at kandidater
skulle meddele, hvilket parti de tilsluttede sig, eller om de stod uden for partierne. 11943 blev endvidere indsat en bestemmelse om, at et parti kunne anmelde,
hvilke kandidater det kunne godkende, med den virkning at ikke-godkendte
kandidater blev opstillet som kandidater uden for partierne. Såfremt et parti
ikke gav en sådan anmeldelse, betragtedes de kandidater, som tilsluttede sig
partiet, som godkendt af dette.
Reglen om, at ingen kan opstilles til valg til folketinget uden selv at have anmeldt sig, er efter udvalgets opfattelse fortsat af grundlæggende betydning. Udvalget har derfor foreslået, at den placeres i valglovens første kapitel sammen
med de grundlovsbestemte valgbar hedskrav, jfr. lovudkastets § 5 og bemærkningerne hertil.
Udvalget har drøftet lovens regler om stillere og finder, at disse næppe længere
har nogen selvstændig betydning for kandidater, der slutter sig til et parti.
Det typiske tidsmæssige forløb i forbindelse med kandidatopstilling for partier
er, at partierne (vælgerforeningerne) i god tid inden valget vælger den eller de
personer, der skal opstilles for partiet i den enkelte opstillingskreds, således at
det derefter alene er disse personer, der anmelder sig som kandidater for partiet
i opstillingskredsen.
Spørgsmålet om stillere for de enkelte kandidater opstår derfor først, når partiet har besluttet (valgt), hvilke personer der skal opstilles som kandidater.
Kravet om stillere medfører i praksis kun sjældent (eller aldrig), at et parti må
afstå fra at opstille kandidater i en kreds. Derimod medfører kravet et stort besvær for partier og kandidater. Endvidere skal valgbestyrelsen undersøge, om
stillerne opfylder lovens betingelser, dvs. dels at de er vælgere i opstillingskredsen, dels at de ikke samtidig er stillere for kandidater for andre partier eller for
kandidater uden for partierne.
Det vil derfor medføre en betydelig forenkling og lettelse af arbejdet med forberedelsen af valget både for kandidaterne/partierne og valgbestyrelserne, så63

fremt stillerkravet afskaffes og erstattes af et krav om (udtrykkelig) partigodkendelse.
Udvalget har overvejet, om en sådan ordning kunne få utilsigtede uheldige konsekvenser. F.eks. om en afskaffelse af stiller kravet og dermed lettere adgang til
at opstille kandidater kunne medføre, at der blev opstillet et meget stort antal
kandidater, således at stemmesedlerne blev meget store og uhåndterlige.
Den gældende regel om, at en kandidat skal have mindst 25 stillere (og højst
50), blev indsat i valgloven i 1920. Indtil da havde det været tilstrækkeligt med
1 stiller. (Det højst tilladte stillerantal var i henhold til 1915-loven 50, i henhold
til 1901-loven 25. I 1849-valgloven var der intet maximum for antallet af stillere).
Det fremgår af landstingets behandling af forslaget til 1920-loven, at mindsteantallet af stillere blev forhøjet fra 1 til 25 for at undgå unødvendig store stemmesedler. Formålet med forhøjelsen var altså det rent praktiske: at begrænse
stemmesedlernes størrelse. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med, at
overgangen til forholdstalsvalg i stor- og amtskredse i sig selv betød en væsentlig forøgelse af stemmesedlernes størrelse. Indtil 1920 skulle alene valgkredsens (opstillingskredsens) kandidater opføres på stemmesedlen, men efter
1920-loven og senere valglove skal alle kandidater i stor- eller amtskredsen opføres.
Ved folketingsvalget i januar 1984 opstillede følgende antal kandidater for partierne i landets 17 stor- og amtskredse med i alt 103 opstillingskredse:

A:
B:
C:
E:
F:
I:
K:
L:
M:
Q:
V:
Y:
Z:

104
99
103
91
103
49
103
18
96
85
96
85
96

Afskaffelse af stillerinstituttet kan måske medføre, at små partier vil opstille
flere kandidater. Det er en kendt sag, at det kniber for små og forholdsvis
ukendte partier at finde stillere rundt omkring i landet. Det lykkedes dog også
for de to partier med det laveste antal kandidater (I og L) at få opstillet kandidater i alle stor- og amtskredse ved valget i 1984, således at partierne figurerede
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på stemmesedlerne overalt. Disse partier kunne formentlig, hvis de havde ønsket det, have opstillet flere kandidater, såfremt de havde benyttet sig af sideordnet opstilling, idet der ikke er nogen hindring for., at de samme (mindst) 25
stillere anbefaler flere kandidater for samme parti i samme opstillingskreds.
Ejheller for små partier har stillerkravet således særlig betydning.
Den gældende lovs krav om stillere for partikandidater yder derfor ingen garanti for, at stemmesedlerne kun kan blive af begramset størrelse.
Problemet med for store stemmesedler ved folketingsvalg har i øvrigt snarere
sammenhæng med antallet af opstillingsberettigede partier end med antallet
af kandidater for det enkelte parti.
Det er udvalgets opfattelse, at stillerkravet bør afskaffes for partikandidater
og erstattes af et krav om udtrykkelig partigodkendelse.
På denne baggrund forslår udvalget, at der i loven stilles krav om, at partierne
skal godkende deres kandidater. Endvidere foreslås, at ikke-godkendelse af en
kandidat medfører, at vedkommende ikke kan opstilles ved det pågældende
valg, heller ikke som kandidat uden for partierne. Dette er en konsekvens af,
at den pågældende ikke opfylder stillerkravet for kandidater uden for partierne, jfr. nedenfor i afsnit 4.6.3. Af forslaget om obligatorisk partigodkendelse følger, at såfremt et parti ikke giver nogen meddelelse om, hvorvidt det kan godkende kandidaterne, kan ingen kandidat opstilles for partiet i vedkommende
stor- eller amtskreds. Endelig foreslås, at partierne får adgang til at begrænse
en kandidatgodkendelse til en eller flere bestemte opstillingskredse i stor- eller
amtskredsen.
Kravet om udtrykkelig (obligatorisk) godkendelse medfører således ændringer
i forhold til de gældende regler i folketingsvalglovens § 25, stk. 5. Efter disse
regler kan et parti meddele statsamtmanden, hvilke af de opstillede kandidater
det godkender som partiets kandidater i stor- eller amtskredsen. Foretager et
parti ikke anmeldelse, betragtes de kandidater, der har tilsluttet sig partiet,
som godkendt af dette. Anmeldelsen skal være ubetinget og må ikke begrænses
til bestemte opstillingskredse inden for stor- eller amtskredsen. Kandidater,
der ikke godkendes af et parti, betragtes som opstillet uden for partierne.
Udvalget har ladet foretage et skriftligt rundspørge til samtlige statsamtmænd
om partiernes praksis med hensyn til at foretage anmeldelser til statsamtmanden i henhold til gældende valglovs § 25, stk. 5. Undersøgelsen viste, at alle
partier - med enkelte undtagelser varierende fra amt til amt - giver statsamtmanden meddelelse om, hvilke kandidater partiet har godkendt i amtskredsen,
typisk, men ikke alene i forbindelse med anmeldelse af nominering af sideordnet opstillede kandidater eller anmeldelse af partiliste. Det er således en indarbejdet ordning, at meddelelser om kandidatgodkendelser mv. skal gives til
statsamtmanden.
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Indenrigsministeriet agter i øvrigt at videreføre sin hidtidige praksis, hvorefter
de opstillingsberettigede partier straks efter at valg er udskrevet, skriftligt orienteres om de forskellige opstillingsformer samt de frister for kandidatanmeldelser mv., der gælder ved valget. I forbindelse hermed vil partierne ligeledes
kunne orienteres om betydningen af, at de skal meddele statsamtmanden, hvilke kandidater der er godkendt for partiet.
Det bemærkes, at afskaffelse af stillerkravet i valglovsmæssig henseende naturligvis ikke er til hinder for, at partierne i valgkampen benytter sig af anbefalere ("stillere") for de enkelte kandidater.
Udvalget har overvejet, om man (i stedet) skulle indbygge partigodkendelsen
i en ordning, hvorefter det skulle være partierne, der anmeldte kandidaterne
over for valgbestyrelserne. Partiet kunne herved foretage en samlet anmeldelse af kandidater i opstillingskredsen. Navnlig ved sideordnet opstilling ville
dette betyde en lettelse for kandidaterne og partierne samt ikke mindst for
valgbestyrelserne.
Udvalget finder det imidlertid ønskeligt at fastholde, at det er kandidaterne
selv, der skal foretage anmeldelsen.
Udvalgets forslag til nye regler om kandidatanmeldelse for partikandidater er
optaget i lovudkastets §§ 32, 33 og 37.

4.6.3. Skærpelse af adgangen til at opstille som kandidat uden for
partierne
De to grundlæggende regler for kandidatopstilling, jfr. ovenfor i afsnit 4.6.2.,
gælder, uanset om en kandidat tilslutter sig et parti eller opstiller uden for partierne. Enhver har derfor ret til at blive opstillet og dermed få sit navn på stemmesedlen, såfremt vedkommende anmelder sig som kandidat i en opstillingskreds og anbefales af mindst 25 af opstillingskredsens vælgere som stillere. Det
forudsættes herved, at kandidatanmeldelsen opfylder de tids-, form- og indholdsmæssige krav, der i øvrigt er fastsat i valgloven.
Ved folketingsvalget i januar 1984 opstillede i alt 11 kandidater uden for partierne. Den ene af disse kandidater fik knap 700 stemmer. De øvrige 10 fik under
100 stemmer, og heraf var der 5, der fik færre end 25 stemmer, dvs. færre stemmer end antallet af stillere.
Ved valgene i de sidste 20 år har antallet af kandidater uden for partierne varieret fra 4-11. Ved valget i 1975 var dog opstillet 21 kandidater uden for partierne. Stemmetallene for de enkelte kandidater har været af samme størrelsesorden som ved 1984-valget. Det er dog ikke sædvanligt, at en kandidat uden
for partierne opnår så stort et stemmetal som 700.
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For at opnå valg til folketinget skal en kandidat uden for partierne have stemmer nok til at vinde et kredsmandat. Det "billigste" kredsmandat ved folketingsvalget i januar 1984 (uden for Bornholm) "kostede" 8.249 stemmer (det 7.
kredsmandat i Viborg amtskreds).
Siden 1920, hvor der blev indført forholdstalsvalg i stor- og amtskredse, har ingen kandidat opstillet uden for partierne opnået valg til folketinget, bortset fra
en kandidat for det tyske mindretal ved valget i september 1953. Den kandidat,
der har været tættest på at opnå valg, er Christmas Møller, der ved folketingsvalget i 1947 opstillede uden for partierne i Haderslev m.fl. amters amtskreds.
Han fik 3.775 stemmer. Det billigste kredsmandat i denne amtskreds kostede
ved valget i 1947 8.698 stemmer.
Det må derfor konstateres, at de gældende regler om adgang til at opstille uden
for partierne i praksis ikke har haft nogen som helst (direkte) indfydelse på folketingets sammensætning.
En person, som må skønnes at have en realistisk mulighed for at blive valgt
som kandidat uden for partierne - f.eks. en kendt og populær politiker, der har
brudt med sit hidtidige parti, og som ønsker at blive valgt ind i folketinget (påny) - vil formentlig anmelde et nyt parti efter reglerne derom for at kunne deltage i valget med de rettigheder, der knytter sig til et opstillingsberettiget parti,
herunder adgang til at få tillægsmandater, såfremt partiet i hele landet får
stemmer nok til at forcere valglovens spærreregler.
Adgangen til at opstille uden for partierne synes nu alene begrundet i historiske hensyn. Men adgangen til at opstille uden for partierne kan fungere som
en reservemulighed for en populær politiker, som af den ene eller anden grund
ikke når at anmelde et nyt parti inden valget. Fristen herfor er femten dage
før valgdagen, mens fristen for kandidatanmeldelse er elleve dage før valgdagen.
Udvalget finder, at spørgsmålet om evt. afskaffelse af adgangen til at opstille
uden for partierne er af en så principiel karakter, at det falder uden for udvalgets kommissorium at stille forslag herom.
Udvalgets udkast til ny folketingsvalglov indeholder derfor regler om kandidatopstilling uden for partierne, der svarer til reglerne i den gældende folketingsvalglov. Udvalget foreslår dog, at stillerantallet forhøjes fra 25 til 150,
svarende til det største antal stillere, der kan kræves for lister til kommunale
valg (i Københavns kommune samt i amtskommunerne, bortset fra Bornholms
amtskommune, jfr. den kommunale valglovs § 12 a, stk. 2, og § 39, stk. 2). Efter
udvalgets opfattelse bør der ved opstilling til folketingsvalg kræves mindst
samme antal stillere som det højeste antal, der kan kræves for kandidatlister
ved kommunale valg herunder for lister, der kun har én kandidat.
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Udvalget foreslår samtidig, at kandidaten højst må have 200 stillere. En jævnføring med den kommunale valglov ville medføre, at det højeste antal stillere blev
300. Udvalget finder imidlertid, at der ikke bør være adgang til at have flere
stillere ud over mindsteantallet, end hvad der udgør en rimelig reserve i tilfælde af, at nogle af stillerne ikke opfylder lovens krav.
Forhøjelse af antallet af stillere fra 25 til 150 indebærer selvsagt en skærpelse
af adgangen til at opstille som kandidat uden for partierne. Dette finder udvalget i sig selv velbegrundet. De lave stemmetal for kandidater uden for partierne, jfr. ovenfor, kan tages som udtryk for, at det er "for let" at blive opstillet som
kandidat uden for partierne.
Regler om kandidater uden for partierne findes i lovudkastets § 32, § 33, stk.
4, § 34, § 36, stk. 1, § 42, stk. 1, § 43, stk. 3, § 68, stk. 1, § 71, § 73, stk. 1, § 76
og i § 77, stk. 2.
4.6.4. Fristen for kandidatanmeldelser og for partiernes meddelelser
og anmeldelser mv.
Efter de gældende regler skal kandidatanmeldelser være indleveret til formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse senest kl 16 elleve dage før valgdagen, jfr. folketingsvalglovens § 25. Efter § 25, stk. 5, kan partierne senest kl. 16
otte dage før valget meddele statsamtmanden, hvilke kandidater partiet har
godkendt. Inden samme tidsfrist kan partiet endvidere anmelde, hvilken af de
opstillede kandidater der er partiets nominerede kandidat i den enkelte opstillingskreds, eller anmelde en bestemt rækkefølge for de godkendte kandidater
(partiliste).
Efter § 25, stk. 6, kan en indgivet kandidatanmeldelse tilbagekaldes over for
formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse senest kl. 12 otte dage før valgdagen.
Udvalget foreslår, at fristerne for kandidatanmeldelse og partiernes kandidatgodkendelse, samt for anmeldelse af nominering og partiliste rykkes 4 timer
frem, fra kl. 16 til kl 12 henholdsvis (fortsat) elleve og otte dage før valget, mens
fristen for tilbagekaldelse af en kandidatanmeldelse ^ k k e s 3 dage frem, fra kl.
12 otte dage før valget til kl. 12 elleve dage før valget.
Forslagene er et led i udvalgets bestræbelser på forenkling ved, at frister med
klokkeslæt i valgloven så vidt muligt fastsættes til kl. 12. Fremrykningen af
fristen for kandidaters tilbagetrækning af en kandidatanmeldelse indebærer,
at fristen herfor bliver den samme som sidste frist for indlevering af kandidatanmeldelser til valgbestyrelsens formand.
4.6.5. Kandidaters navne på stemmesedlen
Kandidatanmeldelser skal efter den gældende lovs § 25, stk. 2, indeholde oplysning om kandidatens fulde navn. Kandidaterne skal som udgangspunkt også
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opføres på stemmesedlen med deres fulde navn. Hvis en kandidat ikke ønsker
sig opført på stemmesedlen med sit fulde navn, skal det i anmeldelsen angives,
på hvilken måde navnet ønskes anført. Kandidatens slægtsnavn (efternavn)
samt mindst ét fornavn eller forbogstav skal dog altid anføres. Hvis en kandidat
i videre kredse er 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 anføres
på stemmesedlerne i en parentes efter kandidatens fornavn eller slægtsnavn.
Reglerne om kandidaternes navne på stemmesedlerne giver anledning til en
del administrative problemer, som skal afklares inden for det korte tidsrum, der
er til rådighed for valgbestyrelsen til undersøgelse af kandidatanmeldelsers
gyldighed.
De administrative problemer hænger navnlig sammen med, at det i mange tilfælde er praktisk umuligt for valgbestyrelsen at kontrollere, om kandidaten
har ret til at få optaget et navn i parentes, idet betingelsen herfor er, om kandidaten i "videre kredse er kendt under et navn, der ikke er optaget på dåbs- eller
fødselsattest eller som der ikke er opnået tilladelse til at føre".
Hertil kommer, at de gældende regler ikke i alle tilfælde gør det muligt at imødekomme kandidaternes ønsker om med hvilket navn, de skal opføres på stemmesedlerne. Det er således ikke muligt at blive optaget på stemmesedlen med
et mellemnavn som "efternavn", heller ikke i en parentes, såfremt mellemnavnet er optaget på dåbs- eller fødselsattest (f.eks.: Peter Østergård Andersen kan
ikke i en parentes opføres som: Peter Østergård). Mellemnavne, som ikke er optaget på dåbs- eller fødselsattest mv., men som der på andet retsgrundlag er adgang til at anvende, jfr. nedenfor, kan alene optages på stemmesedlen i en parentes efter fornavnet.
Et "parentes'-mellemnavn kan være ægtefællens mellemnavn, som ønskes anvendt som mellemnavn foran kandidatens giftenavn (ægtefællens efternavn),
eller ægtefællens efternavn, som ønskes anvendt som mellemnavn foran kandidatens eget efternavn. Efter reglerne om folkeregistrering er der adgang til at
anmelde sådanne mellemnavne som led i "adresseringsnavne" (brugsnavne),
jfr. indenrigsministeriets cirkulære af 15. maj 1986. Anmeldelse af adresseringsnavne har den betydning, at offentlige myndigheder og private virksomheder, der anvender CPR-registret som adresseringsgrundlag, derved benytter det
anmeldte navn på henvendelser til den pågældende. Dette gælder f.eks. også
navne på valgkort. Det bemærkes, at det i henhold til loven om personnavne typisk vil være udelukket at få tilladelse til at føre de pågældende navne som mellemnavne.
Kandidater, der bærer ægtefællens efternavn som giftenavn, kan også kun i en
parentes få anført sit eget efternavn (dvs. efternavn, der er optaget på dåbs- eller
fødselsattest), selv om der her er tale om et navn, som kandidaten er berettiget
til at føre i henhold til loven om personnavne.
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Ved folketingsvalget i januar 1984 var 13 kandidater ud af i alt 1139 kandidater
opført på stemmesedlen med et parentes-navn. Af de 13 kandidater var 11 kvinder og 2 mænd. Arten af parentes-navnene tyder på, at det i de fleste tilfælde
var ægtefællens mellemnavn eller efternavn (eller evt. eget efternavn), der var
anført i parentes. Også egentlige fornavne (kaldenavne) var i et par tilfælde anført i parentes.
Det er udvalgets opfattelse, at der uden videre bør gives adgang til at få optaget
et mellemnavn på stemmesedlen uden parentes, såfremt mellemnavnet er anmeldt til folkeregistret som led i adresseringsnavn. Eget efternavn bør dog altid
kunne anvendes som mellemnavn, uanset anmeldelse til folkeregistret (eller vielsesmyndigheden). Herved vil de væsentligste "parentes'-problemer være løst.
Mens forekomsten af parentesnavne på stemmesedlerne umiddelbart giver et
indtryk af behovet blandt kandidater for at blive anført på stemmesedlen med
et navn, som de er kendt under "i videre kredse" (13 ud af i alt 1139 ved
1984-valget) foreligger der ikke tilsvarende oplysninger om kandidatbehovet/ønskerne om at blive opført på stemmesedlen med eget eller ægtefællens mellemnavn (evt. ægtefællens efternavn) som "efternavn". Der er dog utvivlsomt
et udbredt ønske blandt kandidater om at kunne blive opført på stemmesedlen
helt uden et "sen" navn, således at mellemnavnet fremtræder som "efternavn".
Det er udvalgets opfattelse, at der bør gennemføres en væsentlig forenkling og
liberalisering af reglerne om kandidaters navne på stemmesedlerne også på
dette punkt.
Det bemærkes, at kandidaternes "stemmeseddelnavne" opføres i de officielle
statistikker og opgørelser over de valgte/opstillede kandidater, medens kandidaterne på valgbreve og stedfortræderliste opføres med deres fulde navn.
Udvalget foreslår derfor, at en kandidat skal have ret til at blive optaget på
stemmesedlen med et navn, som vedkommende er berettiget til at føre i henhold
til navneloven eller med et mellemnavn, der er anmeldt til folkeregistret. Udvalget foreslår endvidere, at kandidaterne skal kunne vælge at anvende et mellemnavn, omfattet af nævnte regler, som "efternavn" på stemmesedlen. § 33,
stk. 2, 4. pkt., i lovudkastet er formuleret i overensstemmelse hermed.
Til gengæld foreslår udvalget, at adgangen til at blive opføret på stemmesedlen
med mellem- eller efternavne, der er rene kaldenavne, ophæves.
Udvalget har endvidere overvejet, om "brugs-fornavne" herunder kaldenavne,
der er afledet af fornavnet (Lis-Elisabeth, Gitte-Birgitte, Grethe-Margrethe,
Hanne-Johanne osv.) kan indpasses i de foreslåede på en gang mere regelrette
og friere regler for navneangivelse.
Til støtte for et regelret system også for fornavne kan anføres, at man ved anmeldelse til ministerialbogen uden videre kan få ændret sit fornavn eller antage
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et yderligere fornavn. Kandidater, som ønsker sig opført på stemmesedlen med
et fornavn, der ikke står på dåbs- eller fødselsattest mv., kan altså efter det "regelrette" system få ønsket imødekommet, såfremt de sørger for at anmelde det
ønskede fornavn (kaldenavn) til ministerialbogen.
Mod den regelrette ordning for fornavne kan anføres, at det er urealistisk/urimeligt at påtvinge kandidaterne en formel navneændring. Hvis den regelrette
ordning opgives, foreligger der to muligheder vedr. fornavne på stemmesedlerne,
enten at den hidtidige betingelse "kendt i videre kredse" med den
deraf følgende parentes opretholdes for fornavne,
eller at anvendelsen af kalde-fornavne, evt. begrænset til bestemte
typer, gives fri i relation til kandidaters opførelse på stemmesedlen.
I udvalgets lovudkast er lagt til grund, jfr. § 33, stk. 2, at fornavnespørgsmålet
skal løses på den måde, at et kaldenavn, der er afledet af fornavnet, kan optages
på stemmesedlen. Udvalget forudsætter herved, at der anlægges en lempelig
praksis mht. at anse et kaldenavn for afledet af fornavnet, herunder at der tages
hensyn til, om kandidaten tidligere har været opført på stemmesedlen med det
pågældende kaldenavn (med eller uden parentes).
Om navneretten kan i øvrigt oplyses, at ved fulde navn forstås det navn, som
man har erhvervet i henhold til lov om personnavne. Efternavn erhverves efter
kapitel 1 i loven ved fødsel, adoption, anmeldelse til ministerialbogen, anmeldelse til vielsesmyndigheden eller navneforandring ved navnebevis ("opnået tilladelse til at føre.."). Fornavn og mellemnavn erhverves efter lovens kapitel 2
ved dåb eller anmeldelse til ministerialbogen.

4.6.6. Oplysning om personnumre for stillere for kandidater uden for
partierne
Udvalget foreslår, at anmeldelser fra kandidater, der står uden for partierne, i
stedet for oplysning om stillernes fødselsdato skal indeholde oplysning om stillernes personnumre.
Med hensyn til de almindelige overvejelser om personnumre kan henvises til afsnit 4.3.5. ovenfor. Udvalget mener ikke, at der vil være betænkeligheder forbundet med et krav om oplysning af stillernes personnummer på anmeldelsen.
Det skal understreges, at kun oplysningerne om stillernes navne og bopæl efter
lovudkastets § 33, stk. 4, sidste punktum, er offentligt tilgængelige, men altså
ikke personnumrene. Udvalget finder endvidere, at personer, der ønsker at være
stillere for en kandidat, må tage dette ønske så alvorligt, at det kan opveje eventuelle betænkeligheder ved at oplyse personnummer. Det bemærkes, at der allerede efter gældende lov er krav om, at kandidaternes personnumre skal anføres
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på kandidatanmeldelsen. Dette krav, der blev indsat i valgloven ved lovændringen i 1980, foreslår udvalget opretholdt.
4.6.7. Opstillingsformer. Partiliste og nominering
Opstillingsformen har efter gældende lov betydning for stemmesedlens udformning, herunder navnlig i hvilken rækkefølge kandidaterne skal opføres på stemmesedlen. Opstillingsformen har endvidere betydning for udvælgelsen af de
valgte kandidater og stedfortrædere.
Såfremt et parti kun har én kandidat i en opstillingskreds, foreligger der kredsvis opstilling.
Opstilles der for samme parti mere end én kandidat i samme opstillingskreds,
foreligger der sideordnet opstilling. Sideordnet opstilling kan forekomme på den
måde, at alle kandidater for partiet i en stor- eller amtskreds er opstillet i alle
opstillingskredse.
I en stor- eller amtskreds kan et parti have kredsvis opstilling i en eller flere
kredse og sideordnet opstilling i en eller flere af de øvrige kredse.
Ved sideordnet kandidatopstilling kan vedkommende parti endvidere anmelde,
hvilken kandidat der er nomineret i den eller de pågældende opstillingskredse.
En anmeldt nominering har udelukkende betydning for stemmesedlens udformning. Den nominerede kandidat skal stå øverst.
Både ved kredsvis opstilling og ved sideordnet opstilling kan vedkommende
parti anmelde en særlig rækkefølge for de opstillede kandidater (partiliste). En
anmeldt partiliste skal omfatte alle opstillede kandidater i stor- eller amtskredsen. En anmeldt partiliste har betydning ikke blot for stemmesedlens udformning, men også og især for fremgangsmåden ved udvælgelsen af de valgte kandidater og stedfortrædere.
De gældende regler om kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste, er
yderst komplicerede og beregningskrævende. Udvalget foreslår derfor en væsentlig forenkling af disse regler, jfr. nærmere nedenfor i afsnit 4.10.3. I sammenhæng hermed foreslår udvalget, at de gældende regler, hvorefter partiliste
kan kombineres med sideordnet opstilling, ophæves. Sideordnet opstilling og
partiliste tjener modsatrettede formål, henholdsvis at styrke vælgernes og partiets indflydelse på, hvilke kandidater, der vælges. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at partiliste kan kombineres med sideordnet opstilling. En gennemgang
af folketingsvalgene siden 1975 viser, at kombinationen kun anvendes af enkelte partier i enkelte stor- eller amtskredse.
Udvalget foreslår i øvrigt ingen ændringer i reglerne om opstillingsformer og
anmeldelse af partiliste og nominering.
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Der henvises til lovudkastets §§ 39 og 40, hvor retsvirkningerne af de forskellige opstillingsformer mv. er fastlagt.
4.6.8. Dansk Kvindesamfunds ønsker om obligatorisk sideordnet
opstilling og kønskvotering
Obligatorisk sideordnet opstilling
Dansk Kvindesamfund har for nogle år siden i en henvendelse til indenrigsministeren udtalt, at Dansk Kvindesamfund ønsker valglovene ændret, så sideordnet opstilling bliver obligatorisk ved alle valg. Som begrundelse herfor har
Dansk Kvindesamfund anført, at forskellige undersøgelser har vist, at partilisteopstilling er til ugunst for de kvindelige kandidater, idet de ofte bliver placeret dårligt på listerne.
Udvalget har efter henstilling fra indenrigsministeriet overvejet forslaget om
obligatorisk sideordnet opstilling.
Udvalget går ud fra, at Dansk Kvindesamfunds ønske om obligatorisk sideordnet opstilling er udtryk for, at Kvindesamfundet ønsker et valgsystem, hvorefter det udelukkende er kandidaternes personlige stemmetal, der er afgørende
for, hvilke kandidater der vælges for et parti (ved kommunale valg: en kandidatliste).
Ved sideordnet opstilling ved folketingsvalg fordeles partistemmerne i opstillingskredsen mellem kandidaterne i forhold til deres personlige stemmetal i opstillingskredsen, mens alle partistemmerne i opstillingskredsen ved kredsvis
opstilling (kun én kandidat for partiet i opstillingskredsen) tilfalder én kandidat, nemlig den kandidat, der er opstillet i opstillingskredsen, mens andre kandidater for partiet i stor- eller amtskredsen ikke får andel i partistemmerne,
uanset hvor mange personlige stemmer de har opnået i den pågældende opstillingskreds.
Er der ved kredsvis opstilling anmeldt partiliste, mindskes betydningen af det
personlige stemmetal for kandidatudvælgelsen yderligere.
Dansk Kvindesamfunds ønske om obligatorisk sideordnet opstilling ved folketingvalg vil derfor først og fremmest indebære, at adgangen til kredsvis opstilling ophører og som en konsekvens heraf også adgangen til at anmelde partiliste. Afskaffelse af kredsvis opstilling og indførelse af obligatorisk sideordnet opstilling vil i praksis betyde, at opstillingskredsene reelt skal nedlægges, således
at opstillingen sker i stor- og amtskredse, og således at det alene bliver de personlige stemmetal, der er afgørende for kandidatudvælgelsen. Dette svarer til
reglerne for sideordnet opstilling ved kommunale valg, der blev indført ved en
ændring af den kommunale valglov i 1985.
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Der henvises i øvrigt til afsnit 4.10.3., hvor det er påvist, at anvendelse af den
kommunale valglovs metode til kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste, ligeledes vil have konsekvenser for opstillingskredsenes funktion.
Udvalget finder, at det ligger uden for udvalgets kommissorium at realitetsbehandle et forslag, der gør sideordnet opstilling obligatorisk ved folketingsvalg.
Som det fremgår ovenfor i afsnit 4.6.7., foreslår udvalget ingen ændring af de
gældende regler om opstillingsformer ved folketingsvalg.
Foranstående har derfor kun karakter af en teknisk gennemgang af konsekvenserne af Dansk Kvindesamfunds ønske om obligatorisk sideordnet opstilling. I
en egentlig realitetsbehandling måtte ud over en teknisk vurdering - med betydelig vægt - indgå en vurdering af ønskeligheden af at begrænse partiernes adgang til at vælge mellem forskellige opstillingsformer og dermed betimeligheden af, at partierne efter det gældende valgsystem har en afgørende indflydelse
på, hvilke kandidater der opstilles til valget og dermed på, hvem der bliver valgt
til medlem af folketinget.
Kønskvotering
Dansk Kvindesamfund har i den nævnte henvendelse til indenrigsministeren
tillige udtalt, at valglovene bør ændres, så de sikrer 50% kvinderepræsentation
i byråd, amtsråd og folketing.
For så vidt angår folketinget vil et sådant forslag næppe kunne gennemføres
inden for rammerne af den nuværende grundlov.
Justitsministeriet har således udtalt følgende i anledning af et spørgsmål om
kønskvotering ved valg til folketinget, stillet til indenrigsministeren af et medlem af folketinget (spm. nr. S 273 af 25. november 1982):
"Ifølge bestemmelsen i grundlovens § 30 er enhver, der har valgret, som udgangspunkt valgbar til folketinget, og ifølge grundlovens § 31, stk. 2, skal der
i valgloven fastsættes en valgmåde, der sikrer en ligelig repræsentation af de
forskellige anskuelser blandt vælgerne.
Spørgsmålet ses ikke at være behandlet i den statsretlige litteratur, og det
fremgår i øvrigt ikke af spørgsmålet eller begrundelsen herfor, hvordan en eventuel kønskvotering nærmere tænkes gennemført. Spørgmålet kan således ikke
på det foreliggende grundlag besvares generelt.
En ordning, hvorefter mandlige folketingskandidater, der har opnået det stemmetal, der er nødvendigt for at være valgt, skal vige til fordel for kvinder, der
ikke har opnået valg, med henblik på at forøge antallet af kvinder i folketinget,
kan imidlertid næppe antages at være i overensstemmelse med principperne i
de nævnte bestemmelser i grundloven.
74

Grundloven er imidlertid ikke til hinder for, at de enkelte partier vedtager regler, der sikrer, at deres kvindelige kandidater opnår større muligheder for at
blive indvalgt til folketinget end de mandlige kandidater."
I tilslutning hertil kan oplyses, at folketingets kommunaludvalg den 7. november 1986 stillede spørgsmål (nr. A 10) til indenrigsministeren om mulighederne
for inden for grundlovens rammer at etablere en ordning med kønskvotering
ved parlamentariske valg.
I sin besvarelse af 19. november 1986 henviste indenrigsministeren til ovennævnte udtalelse fra justitsministeriet. Indenrigsministeren anførte endvidere
følgende:
"Jeg kan i tilknytning hertil for så vidt angår det stillede spørgsmåls anden del
henvise til, at den gældende folketingsvalglov tillader opstilling af flere kandidater i de enkelte opstillingskredse (sideordnet opstilling) med mulighed for
partierne at anmelde en nomineret kandidat, eller at anmelde kandidaterne i
en bestemt rækkefølge (partiliste).
Gennem valg af opstillingsmåde overlades det således til de enkelte partier at
afgøre, hvorledes kandidatudvælgelsen skal finde sted. Folketingsvalgloven er
ikke til hinder for, at partierne prioriterer enkelte kandidater eller kandidater
med bestemte kvalifikationer, og det er min opfattelse, at partiernes indflydelse
herpå bør bevares."
4.6.9. Statsamtmandens funktioner ved folketingsvalg
Kandidater opstilles i opstillingskredse, og kandidatanmeldelser indgives til
formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse. På stemmesedlerne i de enkelte opstillingskredse skal imidlertid opføres alle de kandidater, der er opstillet i den pågældende stor- eller amtskreds, idet valget foregår i stor- og amtskredse. Vælgerne skal derfor have mulighed for at stemme på enhver kandidat
i stor- eller amtskredsen.
Som følge heraf er det nødvendigt, at der er en koordinerende myndighed, der
fra de enkelte opstillingskredse i stor eller amtskredsen kan modtage oplysninger om de kandidater, der er opstillet., og på grundlag heraf udarbejde en fortegnelse over samtlige opstillede kandidater i stor- eller amtskredsen og hvilke
partier, de opstiller for, eller om de opstiller uden for partierne. Så snart fortegnelsen er udarbejdet, sendes den til valgbestyrelsen i de enkelte opstillingskredse i stor- eller amtskredsen til brug for valgbestyrelsens tilvejebringelse af
de stemmesedler, der skal anvendes i opstillingskredsen.
For amtskredsene varetages denne koordinerende funktion efter gældende lov
af statsamtmanden, for 1. og 2. storkreds af Københavns magistrat og for 3.
storkreds af Frederiksberg kommunalbestyrelse, jfr. nærmere nedenfor i afsnit
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4.6.10. om den fremtidige varetagelse af "statsamtmandsfunktionerne" for
storkredsene.
Da spørgsmålet om nominering og partiliste, jfr. ovenfor i afsnit 4.6.7, har betydning for stemmesedlernes udformning (kandidaternes rækkefølge på denne
mv.), er det i gældende lov bestemt, at partiernes anmeldelser herom skal gives
til statsamtmanden. Evt. meddelelse om, hvilke kandidater partierne har godkendt, skal ligeledes gives til statsamtmanden, idet dette spørgsmål også har
betydning for stemmesedlens udformning. Kandidater for partier skal således
opføres i særlige felter for hvert parti, mens kandidater uden for partierne skal
anføres i et særskilt felt for disse.
Fredensborg-Humlebæk kommune har som et frikommuneprojekt foreslået, at
statsamtmandens funktioner udvides, således at statsamtmanden overtager
valgbestyrelsens nuværende opgaver med hensyn til modtagelse af kandidatanmeldelser og undersøgelse af, om de indleverede kandidatanmeldelser er gyldige. Statsamtmanden skulle desuden have til opgave at tilvejebringe de fornødne
stemmesedler. Efter kommunens opfattelse vil mange diskussioner om stemmesedlers udformning og udseende hermed kunne undgås. Endvidere vil der
kunne spares personale ved at samle opgaverne ét sted, ligesom det vil være enklere for de personer, som har ansvaret for aflevering af partiernes kandidatlister, at de kun skal henvende sig ét sted.
Forslaget er af indenrigsministeriet henvist til overvejelse i valglovsudvalget.
Udvalget kan tilslutte sig, at der ville kunne opnås en forenkling ved udførelsen
af de nævnte opgaver, såfremt de blev varetaget samlet af én myndighed for alle
opstillingskredse i amtskredsen.
Udvalget kan dog ikke anbefale forslaget, da det af principielle grunde må anses for ønskeligt, at disse opgaver, der er knyttet til opstillingskredsene, fortsat
varetages af valgbestyrelserne. Hertil kommer, at udvalgets forslag om afskaffelse af stillerne for kandidater, der opstiller for partier, vil betyde, at valgbestyrelsernes arbejde med kontrol af kandidatanmeldelser lettes væsentligt. Udvalget foreslår derfor ingen ændringer vedrørende statsamtmandens funktioner
ved folketingsvalg.
4.6.10. Den fremtidige varetagelse af "statsamtmandsfunktionerne" i
storkredsene
De opgaver, som for amtskredsene varetages af statsamtmanden, varetages for
1. og 2. storkreds af Københavns magistrat, og for 3. storkreds af Frederiksberg
kommunalbestyrelse, jfr. folketingsvalglovens § 22, stk. 2.
Som det fremgår af afsnit 4.5.3., foreslår udvalget, at der for fremtiden kun skal
vælges én valgbestyrelse i de kommuner, der omfatter flere opstillingskredse,
herunder Københavns og Frederiksberg kommuner.
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Da 1. (Søndre) og 2. (Østre) storkreds alene består af opstillingskredse i Københavns kommune, indebærer forslaget om én valgbestyrelse i Københavns kommune, at valgbestyrelsens formand i Københavns kommune modtager alle kandidatanmeldelser i opstillingskredsene i 1. og 2. storkreds.
Udvalget foreslår derfor, at formanden for valgbestyrelsen i Københavns kommune for fremtiden skal varetage "statsamtmandsfunktionerne" for 1. og 2.
storkreds. Det betyder for partierne, at meddelelser om hvilke kandidater, partierne har godkendt samt anmeldelser om nominering og partiliste for fremtiden
skal gives til formanden for valgbestyrelsen i Københavns kommune, og ikke
som hidtil til Københavns magistrat. Forslaget vil ikke indebære praktiske ændringer i forhold til den gældende ordning, idet borgmesteren for magistratens
1. afd., der efter udvalgets forslag skal være født formand for valgbestyrelsen
i Københavns kommune, også hidtil har varetaget de administrative opgaver
vedr. magistratens "statsamtmandsfunktioner".
3. storkreds (Vestre) består af 6 opstillingskredse, hvoraf 3 ligger i Københavns
kommune og 3 i Frederiksberg kommune.
Udvalget foreslår, at formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune
skal varetage "statsamtmandsfunktionerne" for 3. storkreds. Disse funktioner
har hidtil været varetaget af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg kommune,
dvs. i realiteten af kommunens administration under borgmesterens ansvar.
Forslaget vil derfor ikke indebære praktiske ændringer i forhold til den gældende indarbejdede ordning, idet borgmesteren i Frederiksberg kommune efter udvalgets forslag skal være født formand for valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune.

4.6.11. Overførelse af hidtidigt lovstof til bekendtgørelsesstof vedr.
stemmesedlernes udformning
§ 32 i den gældende folketingsvalglov indeholder reglerne om stemmesedlernes
indhold og udformning. Udover de mere principielle regler - såsom at samtlige
partier og kandidater i stor- eller amtskredsen skal opføres og rækkefølgen herfor - indeholder § 32 en række detaljerede regler om den typografiske opsætning af parti- og kandidatnavne, adskillelsen af disse osv. § 32 indeholder endelig en bemyndigelse for indenrigsministeren til at give nærmere forskrifter
med hensyn til stemmesedlernes udseende. Disse forskrifter er fastsat i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 419 af 23. september 1980 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg.
Udvalget foreslår, at de mere detaljerede bestemmelser om stemmesedlernes
udseende mv., herunder den typografiske opsætning, udgår af lovteksten og for
fremtiden fastsættes i bekendtgørelsen om stemmesedler. Udvalget stiller i
øvrigt ingen forslag til ændring af stemmesedlernes udseende.
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Spørgsmålet herom har, som det fremgår af kapitel 1.3., jfr. bilag 2, været nøje
overvejet i en arbejdsgruppe nedsat af udvalget. Det har navnlig været overvejet, om indførelse af afkrydsningsrubrikker ville indebære en bedre vejledning
til vælgerne og dermed færre ugyldige stemmesedler.
Indførelse af afkrydsningsrubrikker vil imidlertid kunne medføre nye problemer om stemmesedlers gyldighed. Den nuværende opsætning af navne på stemmesedlen, hvor navnene er anført så langt til venstre på stemmesedlen, at der
ikke er plads til et x på venstre side af navnet, må derfor fortsat anses for mest
hensigtsmæssig.
4.7. Afstemning på valgdagen
(Lovudkastets kapitel 7, §§ 45-52)
4.7.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 7 indeholder reglerne om afstemningen på valgdagen. I
den gældende lov findes de tilsvarende regler i kapitel V. Valget samt i kapitel
VIII. Almindelige bestemmelser om valg og folkeafstemninger (§ 81).
Lovudkastets § 45 indeholder reglerne om, at der skal være ét afstemningssted
i hvert afstemningsområde, samt reglerne om stemmelokaler, stemmerum og
stemmekasser. Endelig indeholder bestemmelsen reglerne om forberedelsen i
øvrigt af afstemningen på hvert afstemningssted. I § 46 findes reglerne om tidsrummet for afstemningen og om, at det inden afstemningens begyndelse skal
vises de tilstedeværende, at stemmekasserne er tomme. §§ 47-49 indeholder
reglerne om fremgangsmåden ved den enkelte vælgers stemmeafgivning, herunder reglerne om hjælp til stemmeafgivningen.
§ 50 indeholder bestemmelserne om valgstyrernes beføjelser til at opretholde
ro og orden i stemmelokalet. § 51 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. § 52 indeholder regler om, hvad der skal foretages efter afstemningens afslutning, men før stemmeoptællingens begyndelse.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget særligt drøftet nedennævnte
spørgsmål.
4.7.2. Kommunalbestyrelsens forberedelse af afstemningen på
valgdagen
Efter gældende lovs § 19, stk. 1, drager valgbestyrelsen omsorg for, at alt er rede
til afstemningen. Udviklingen har imidlertid medført, at det er kommunalbestyrelsen, der sørger for de forberedelser til afstemningen, der ikke direkte er
knyttet til opstillingskredsen, jfr. ovenfor i kapitel 3.4., hvor der nærmere er redegjort for udviklingen med hensyn til opgavefordelingen mellem valgbestyrelsen og kommunalbestyrelsen.
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Udvalget foreslår derfor, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af valgloven,
at kommunalbestyrelsen 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 deres opgaver. § 45 i lovudkastet er
udformet i overensstemmelse hermed.
En række detaljerede bestemmelser i den gældende lov kan herefter udgå af
lovteksten. Det drejer sig om reglerne om, at valgstyrerne skal fordele valglisterne og stemmesedlerne og stemmekasserne mellem sig og det fornødne antal
tilforordnede vælgere (gældende lovs § 33, stk. 1), om at valglisteføreren skal
underskrive valglisten (§ 36, stk. 1), og om, at nøglerne til stemmekasserne skal
afleveres til valglisteføreren (§ 35, stk. 2).
En række kommuner udarbejder allerede udførlige, skriftlige instrukser eller
vejledninger for valgstyrere og tilforordnede vælgere, mens man i andre kommuner klarer sig med en mere uformel instruktion/vejledning. Kommunalbestyrelsens vejledningsforpligtelse foreslås som nævnt lovfæstet, men således at
hver kommunalbestyrelse selv må afgøre, hvorledes forpligtelsen skal opfyldes.
Vejledning herom kan i øvrigt naturligt optages i indenrigsministeriets generelle valgcirkulære, der bl.a. fungerer som "huskeseddel" for kommunalbestyrelser, valgbestyrelser m.fl., om de foranstaltninger, der skal træffes, når valg
er udskrevet.
4.7.3. Ophævelse af adgangen til at afbryde afstemningen i mindre
kommuner
Efter gældende lovs § 34, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen i kommuner med
under 6000 indbyggere bestemme, at afstemningen afbrydes mellem kl. 13 og
kl. 15.
Adgangen til afbrydelse af afstemningen er tidligere, i 1968, foreslået ophævet.
I bemærkningerne til det dengang fremsatte lovforslag var anført følgende:
"For hovedstaden, de københavnske omegnskommuner samt købstæderne
(flækkerne) har det hidtil været fastsat, at afstemningen skal foregå uden afbrydelse fra kl. 9 til kl. 21, hvorimod det for sognekommunerne har været bestemt, at afstemningen skal foregå i tiden fra kl. 9 til kl. 13 og fra kl. 15 til kl.
20. Da antallet af kommuner efter kommunereformens gennemførelse vil være
nedbragt til mellem 250 og 300, og da kommunerne som følge heraf vil få et indbyggerantal, der langt overstiger indbyggertallet i mange af de nuværende købstadkommuner, ses der ikke længere at være anledning til at opretholde forskellige afstemningstider, hvorfor det foreslås, at bestemmelsen ændres, således af afstemningen i alle kommuner skal foregå uden afbrydelse i tiden fra kl.
9 til kl. 21".
Under udvalgsbehandlingen i folketinget blev de nuværende regler om afbrydelse af afstemningen imidlertid foreslået indsat med følgende bemærkninger
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i udvalgsbetænkningen: "Det er fundet ønskeligt, at der i de mindre kommuner
kan fastsættes en kortere afstemningstid, hvorfor det foreslås, at det i kommuner med under 6000 indbyggere kan bestemmes, dels af afstemningen afbrydes
mellem kl. 13 og 15, dels at afstemningen i disse kommuner afsluttes kl. 20".
Der er ialt 39 kommuner, der har under 6000 indbyggere og derfor kan benytte
de gældende regler om afbrydelse af afstemningen. Ved et rundspørge til 12 af
disse 39 kommuner er det oplyst, at 8 af disse havde afbrudt afstemningen mellem kl. 13 og 15.
Det er udvalgets opfattelse, at en ophævelse af adgangen til middagslukning vil
betyde en bedre vælgerbetjening, og at der i øvrigt bør gælde ensartede regler
om afstemningstiden. Indførelse af samme afstemningstid er endvidere en forudsætning for, at alle kommuner kan fritages for en forpligtelse til at bekendtgøre dag og tid for afstemningen i de lokale dagblade mv., jfr. ovenfor i afsnit
4.4.9., hvor der er redegjort for udvalgets forslag om, at indenrigsministeriet for
hele landet forestår annoncering i dagbladene af dag og tid for afstemningen
samt om, at valgkort vil blive udsendt.
4.7.4. Hvorledes den enkelte vælgers identitet kan fastslås
Ved afstemning ved personligt fremmøde på valgdagen opstår der normalt ikke
tvivl om vælgerens identitet, idet denne godtgøres ved, at vælgeren afleverer
sit valgkort til valglisteføreren.
Opstår der alligevel tvivl om identiteten, f.eks. hvis vælgeren ikke har medbragt sit valgkort, skal identiteten søges fastslået ved at udspørge vælgeren om
navn, bopæl og fødselsdato, jfr. gældende lovs § 35, stk. 4. Der kan ikke afkræves vælgeren andre oplysninger, f.eks. om personnummer. Det skyldes, at valglisteføreren kun kan kontrollere oplysning om navn, bopæl og fødselsdato. Valglisten indeholder efter gældende lov ikke andre oplysninger.
Reglen i § 35, stk. 4, må forstås således, at valgstyrerne har pligt til at træffe
afgørelse om vælgerens identitet alene på grundlag af oplysning om navn, bopæl og fødselsdato. Hvis der herefter fortsat er tvivl om vælgerens identitet,
kan vælgeren ikke afgive stemme. Vælgeren er naturligvis beretttiget til at
fjerne tvivlen ved at forevise sædvanlige legitimationsdokumenter som kørekort, pas og lignende. Har vælgeren ikke medbragt sådanne dokumenter, er der
intet til hinder for, at vælgeren henter disse, således at der på dette grundlag
kan træffes fornyet afgørelse om identiteten.
Hvis en vælger vil brevstemme, skal vælgeren altid forevise fornøden legitimation, jfr. gældende lovs § 58, stk. 1, 3. pkt.
Det er således forskel på de krav, der kan stilles til dokumentation for vælgerens identitet, når vælgeren afgiver stemme ved personligt fremmøde på valgBi )

dagen, og når vælgeren brevstemmer. Udvalget har overvejet, om denne forskel
er velbegrundet.
Ved brevstemmeafgivning kan vælgerens identitet ofte kun godtgøres ved legitimationsdokumenter. Brevstemmeafgivning kan nemlig finde sted, før valglisterne er udskrevet og valgkort udsendt. Brevstemmeafgivning kan endvidere
finde sted i andre kommuner end bopælskommunen, i udlandet osv. Vælgerens
oplysning om sin identitet kan derfor ikke kontrolleres ved hjælp af valglisten
og valgkortet.
Folketingsvalglovens forskellige krav til vælgerens godtgørelse af sin identitet
ved personligt fremmøde og ved brevstemmeafgivning er således begrundet i,
at der er tale om forskellige situationer. Forskellene kan derfor anses for praktisk velbegrundede. Efter udvalgets opfattelse er det hverken ønskeligt eller påkrævet at forpligte vælgerne til at medbringe legitimationsdokumenter ved afstemning ved personligt fremmøde på valgdagen, men sådanne dokumenter
kan ikke undværes ved brevstemmeafgivning.
Udvalget foreslår dog mindre ændringer i kravene til vælgerens godtgørelse af
sin identitet. Da valglisterne efter udvalgets forslag fremover skal indeholde oplysning om vælgernes personnummer, finder udvalget, at identiteten i tvivlstilfælde bør kunne søges fastslået ved at spørge om personnummeret, men vælgeren vil kun have pligt til at oplyse sin fødselsdato (samt navn og bopæl).
Udvalget foreslår endvidere den ændring, at vælgerens identitet skal fastslås,
hvis der er tvivl, jfr. lovudkastets § 47. Dette kan fortsat nødvendiggøre, at vælgeren henter eventuelle legitimationsdokumenter, og såfremt vælgeren ikke
ønsker eller er i stand til dette, kan vedkommende ikke afgive stemme.
Udvalget foreslår herudover, at det af lovteksten kommer til at fremgå, at vælgerne har pligt til på forespørgsel at opgive navn, bopæl og fødselsdato, uanset
om der er tvivl om vælgerens identitet. En sådan bestemmelse har navnlig
praktisk betydning i de store byer, hvor valglisteføreren kun kender et fåtal af
vælgerne. Valglisteføreren bør derfor med hjemmel i loven have adgang til for
en sikkerheds skyld at udspørge om bl.a. fødselsdato. Oplysning herom fremgår
ikke af valgkortet, men derimod af valglisten. Herved kan man undgå de klager, der fremkommer i tilfælde, hvor vælgere nægter at give oplysningerne under henvisning til, at der ikke er hjemmel hertil i loven.
4.7.5. Hjælp til stemmeafgivningen til særlige grupper af vælgere
Reglerne om den almindelige fremgangsmåde ved stemmeafgivningen forudsætter, såvel efter gældende lovs § 35, som efter lovudkastets § 48, at vælgeren
bevæger sig ind i stemmelokalet og derefter ind i stemmerummet medbringende en stemmeseddel, at vælgeren er alene i stemmerummet og dér foretager afkrydsning afstemmesedlen, samt at vælgeren efter afkrydsningen sammenfolder stemmesedlen og lægger den i stemmekassen.
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Lige siden 1901, hvor der blev indført hemmelig stemmeafgivning, og hvor de
regler om den almindelige fremgangsmåde ved stemmeafgivningen, der stadig
er gældende, blev indført, har valgloven indeholdt en bestemmelse om, at vælgere, der ikke er i stand til at foretage afstemningen på den (almindelige) foreskrevne måde, kan forlange fornøden bistand ved stemmeafgivningen, og at der
herved tillige kan ske de fornødne lempelser i den foreskrevne fremgangsmåde.
I tidens løb er den generelle bestemmelse om bistand til stemmeafgivningen
mv. blevet udbygget med bestemmelser, der særlig vedrører vælgere, der på
grund af manglende førlighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet samt blinde og svagsynede vælgere.
Tilsvarende kan nævnes, at der også ved brevstemmeafgivning er hjemmel til
at afvige fra den almindelige fremgangsmåde herfor, såfremt vælgeren ikke er
i stand til at følge denne, jfr. nærmere nedenfor i afsnit 4.8.4.
I praksis har det givet anledning til tvivl, i hvilket omfang den almindelige regel om bistand (hjælp) til stemmeafgivningen hjemler ret og pligt til at yde hjælp
til selve stemmeafgivningen (afkrydsningen af stemmesedlen i stemmerummet) til personer, der af andre grunde end blindhed og svagsyn ikke kan læse
og/eller skrive. Indenrigsministeriet har derfor tilkendegivet, bl.a. i forbindelse
med afgørelse af klager vedrørende kommunalvalget i november 1985, at valglovsudvalget særligt bør overveje, om retstilstanden på området kan præciseres.
Ved kommunalvalget i 1985 var der således en del klager over uregelmæssigheder i forbindelse med bistand til stemmeafgivning til psykisk handicappede
samt indvandrere, som ikke kan læse eller tale dansk.
Afgrænsning af den personkreds, der har ret til hjælp til stemmeafgivningen
Udgangspunktet for udvalgets overvejelser om afgrænsning af den personkreds, der har ret til hjælp til stemmeafgivning, har været, at en person, der har
valgret, så vidt muligt også skal have adgang til at udøve sin valgret .Vælgere,
som er i stand til at møde op på afstemningsstedet på valgdagen, bør derfor have
ret til at få hjælp til stemmeafgivningen i fornødent omfang.
Hjælp til afkrydsning af stemmesedlen kan dog efter sagens natur kun gives,
hvis vælgeren er i stand til over for hjælperen at tilkendegive utvetydigt, på
hvilken kandidat eller på hvilket parti vælgeren ønsker at stemme.
Under hensyn til de fundamentale principper om hemmelig afstemning og om,
at hver vælger kun har én stemme må det yderligere kræves, at tilkendegivelsen skal ske umiddelbart fra vælgeren til hjælperen.
Kravet om umiddelbarhed indebærer, at en klar/utvetydig tilkendegivelse ikke
kan foreligge i form af medbragte sedler, hvorpå det er skrevet, evt. på maskine,
hvor krydset ønskes sat. Endvidere, at tilkendegivelsen ikke må formidles via
tolk.
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Antallet af hjælpere
Udvalget mener, at det af retssikkerhedsmæssige grunde bør lovfæstes, at der
altid skal være 2 valgstyrere/tilforordnede vælgere til at yde hjælp til stemmeafgivningen.
Om adgang for vælgeren til selv at udpege en hjælper
Efter de gældende regler i § 35, stk. 10, skal hjælp til stemmeafgivning som hovedregel ydes af en valgstyrer eller en dertil tilforordnet vælger.
Undtagelse gælder for blinde og svagsynede, der har adgang til selv at udpege
en hjælper (eller at få hjælp af 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere).
Denne særordning for de blinde og svagsynede er begrundet i, at de pågældende
på grund af deres handicap ikke kan kontrollere, om afkrydsningen er sket i
overensstemmelse med deres tilkendegivelse herom. Det er derfor fundet rimeligt at give dem adgang til selv at udpege en hjælper, som de har særlig tillid
til, eller til at få hjælp af 2 valgstyrere/tilforordnede vælgere.
Udvalget har drøftet, om også andre grupper af vælgere bør have adgang til selv
at udpege en hjælper, f.eks. en pårørende eller en anden person, de kender godt.
Landsforeningen for afasiramte har således stillet forslag om, at den gældende
adgang for blinde og svagsynede til selv at udpege en person til at yde bistand
til stemmeafgivningen bliver udvidet til også at gælde for afasiramte, dvs. personer, der på grund af sygdom eller ulykke har mistet evnen til at læse og/eller
tale. Foreningen har i denne forbindelse gjort gældende, at flere afasiramte ville
ønske at deltage i valget, såfremt de fik adgang til selv at udpege en hjælper.
Hertil kommer, at nogle handicap, f.eks. afasi bevirker, at de pågældende har
svært ved at udtrykke sig forståeligt over for personer, som de ikke kender godt.
Endelig kan nævnes gruppen af vælgere, der ikke kan læse og tale dansk. Denne vælgergruppe forekommer dog især ved kommunalvalg, idet fremmede
statsborgere har valgret ved kommunalvalg, såfremt de har boet 3 år her i landet. Nogle af disse vælgere kan have vanskeligt ved at udøve valgret simpelthen
på grund af manglende kendskab til det danske sprog. Disse vanskeligheder ville blive løst, såfremt man gav de pågældende adgang til selv at udpege en hjælper med de fornødne sprogkundskaber.
I denne forbindelse kan nævnes, at i Norge og Sverige har alle vælgere, der ikke
kan følge den almindelige fremgangsmåde ved stemmeafgivningen, adgang til
selv at udpege en hjælper. I Sverige er det dog kun fysisk handicap, der kan give
adgang til bistand til stemmeafgivningen. I Norge, hvor også andre handicap
giver adgang til bistand, findes en særlig regel, hvorefter stemmestyret kan
undlade at lægge en kuvert med stemmeseddel i stemmekassen, såfremt stemmestyret finder grund til at antage, at vælgeren lider af en alvorlig sjælelig
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svækkelse eller nedsat bevidsthed. Når afstemningen er afsluttet, skal valgstyret herefter tage stilling til, om stemmeafgivningen skal "vrakes".
Der kan således anføres en række grunde, der taler for, at (alle) de pågældende
vælgergrupper skal have adgang til selv at udpege en hjælper.
Heroverfor kan anføres, at adgangen for vælgeren til selv at udpege en hjælper,
vil kunne føre til misbrug i form af valgtryk eller dobbelt stemmeafgivning (for
hjælperen), og dermed være betænkelig af retssikkerhedsgrunde, jfr. de grundlæggende principper om hemmelig afstemning og om, at hver vælger kun har
én stemme.
Udvalget mener derfor ikke at kunne anbefale en udvidelse af adgangen til selv
at udpege en hjælper.
4.7.6. Antal stemmer pr. vælger
Indenrigsministeriet har modtaget et privat forslag, som går ud på, at der skal
tillægges vælgeren mere end 1 stemme, f.eks. 5 stemmer, der "kan fordeles på
stemmesedlen på en for vælgeren mere indholdsrig måde".
' Udvalget finder, at forslaget vil medføre en så principiel ændring af valgsystemet, at det falder uden for udvalgets kommissorium.
4.8. Brevstemmeafgivning
(Louudkastets kapitel 8, §§ 53-67)
4.8.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 8 indeholder reglerne om brevstemmeafgivning. I gældende lov findes de tilsvarende bestemmelser i kapitel VI. Brevstemmeafgivning.
Lovudkastets §§ 53-55 indeholder reglerne om brevstemmesteder her i landet
(folkeregistre, visse institutioner, afsides beliggende øer), om stemmeafgivning
i hjemmet, om stemmemodtagere samt om frister. §§ 57-59 indeholder reglerne
om brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland og i udlandet samt på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg (brevstemmesteder, stemmemodtagere, frister o.lign.). § 60 indeholder reglerne om brevstemmematerialet og
§ 61 reglerne om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning. § 62 indeholder
reglerne om at, brevstemmemodtagere ikke må give nogen vælger råd eller opfordring m.h.t. hvilket parti/hvilken kandidat vælgeren skal stemme på. § 63
indeholder en generel bemyndigelse for indenrigsministeren til at fastsætte
nærmere regler om brevstemmeafgivning og fremgangsmåden herved.
§ § 64-66 indeholder reglerne om modtagelse og kontrol af brevstemmer. Endelig indeholder § 67 en bestemmelse om, at vælgere, der har afgivet brevstemme,
ikke tillige kan afgive stemme på valgdagen.
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Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
4.8.2. Betingelserne for at deltage i institutionsafstemning
Efter den gældende regel i § 55 er det en betingelse for at afgive brevstemme,
at vælgeren er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum,
i hvilket afstemningen finder sted. Det gælder også for de vælgere, der er indlagt på sygehus eller optaget i plejehjem, beskyttet bolig mv., jfr. gældende lovs
§ 55 a. Det betyder, at de personer, der forestår brevstemmeafgivningen, i princippet skal skønne over, hvilke af patienterne/beboerne der ikke vil være i stand
til at møde frem på afstemningsdagen. I mange tilfælde vil denne afgørelse naturligvis være oplagt, f.eks. såfremt patienten/beboeren er sengeliggende. Af
administrative grunde er det imidlertid uhensigtsmæssigt, at ikke alle patienter/beboere har ret til at afgive brevstemme på institutionen, såfremt de ønsker
det, uanset om de pågældende ville være i stand til at møde frem på afstemningsstedet.
Udvalget foreslår derfor, at adgangen til at brevstemme på institutionen skal
være et tilbud til alle indlagte/beboere på institutionen.
Der er imidlertid visse institutionstyper, f.eks. pensionater, kollegier o.lign. for
personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap, hvor langt de fleste beboere kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, og hvor det derfor vil
være unødvendigt at foranstalte brevstemmeafgivning for alle beboere.
Udvalget foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for brevstemmeafgivningen på disse institutioner, skal have adgang til at bestemme,
at der på en sådan institution ikke skal foranstaltes brevstemmeafgivning efter
institutionsreglerne. Hvis kommunalbestyrelsen bestemmer, at der ikke skal
ske brevstemmeafgivning efter institutionsreglerne, skal beboerne i stedet have mulighed for at afgive brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning
i hjemmet (behovsbestemt brevstemmetilbud), og beboerne skal orienteres om
muligheden herfor.
4.8.3. Institutioner, hvor der kan brevstemmes
Efter de gældende regler i § 55a kan der brevstemmes på sygehuse, andre offentlige helbredelses- og plejeinstitutioner, visse private alderdoms- og plejehjem, beskyttede boliger samt i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. Udvalget har overvejet om der yderligere bør være adgang til at brevstemme på
daghjem, der drives efter reglerne i bistandslovens § 74, stk. 1,1. pkt.
Daghjem er beregnet til personer, hvis tilstand kræver vedvarende tilsyn og
pleje, som ikke kan ydes i deres hjem i dagtimerne. Daghjem kan således anvendes af plejepatienter, som har pårørende, der kan yde tilsyn og pleje om natten
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og i weekenden. Beslutning om optagelse i daghjem træffes af det sociale udvalg.
Ifølge den af Danmarks Statistik foretagne sociale ressourceopgørelse (Social
sikring og retsvæsen 1986:2. Statistiske Efterretninger) var der pr. 16. januar
1985 186 daghjem med 2.757 pladser etableret i tilknytning til plejehjem. 8 daghjem med 240 pladser var selvstændige institutioner.
Personer, der har ophold på daghjem, vil ofte have vanskeligt ved at møde frem
på afstemningsstedet, og det forekommer derfor rimeligt at sidestille dem med
personer på plejehjem og i beskyttede boliger. Herved kan man formentlig også
indskrænke behovet for at afgive stemme i hjemmet, idet adgangen hertil kun
gælder for personer, som ikke har mulighed for at afgive stemme i en af de institutioner, der er omtalt i bestemmelsen. Det er for kommunerne langt mere tidsog arbejdskrævende at foranstalte afstemning i hjemmet for enkelte vælgere
end institutionsafstemning for en (større) gruppe vælgere. Da daghjem med enkelte undtagelser, jfr. ovenfor, er placeret i tilknytning til plejehjem, vil merarbejdet ved at inddrage daghjem være begrænset, ligesom det må forekomme naturligt for de personer, der er optaget i en plejeinstitution, at de kan brevstemme
uanset deres status som dag- eller døgnklient.
Udvalget foreslår derfor, at daghjem inddrages under reglerne om institutionsafstemning. Da der imidlertid kan være lokale forskelle m.h.t., hvilke personer
der visiteres til daghjem, foreslås det, at kommunalbestyrelsen får adgang til
at beslutte, at der ikke skal foranstaltes brevstemmeafgivning på et daghjem.
De pågældende vil i så tilfælde, som hidtil, have adgang til at brevstemme i
hjemmet, hvis de opfylder betingelserne herfor.
Udvalget kan derimod ikke anbefale, at adgangen til at afgive brevstemme på
institution yderligere udvides til de dagcentre, der drives efter bistandslovens
§ 74, stk. 1, 2. pkt., og § 60, idet personer, der er tilmeldt dagcentre, som oftest
vil være i stand til at møde frem på afstemningsstedet. De vil i øvrigt i givet
fald være omfattet af reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet.
I disse år foregår der i henhold til bistandslovens § 138b forsøg med andre institutionsformer end plejehjem o.lign. Personer, der opholder sig på sådanne institutioner, kan have tilsvarende behov for brevstemmeafgivning på institution
som personer på sygehuse eller på traditionelle plejehjem. Som eksempel kan
nævnes Diakonissestiftelsen, der fra 1. januar 1985 overgik fra at være et privat
sygehus til at blive genoptræningscenter, der drives efter den nævnte forsøgsbestemmelse. Endvidere kan nævnes Prøvehjemmet i Frederiksberg kommune.
Udvalget foreslår, at også sådanne institutioner inddrages under reglerne om
brevstemmeafgivning på institution.
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4.8.4. Styrkelse af retssikkerheden ved institutions afstemninger
Der har fra nogle sider været rejst kritik af de gældende regler om institutionsafstemning, navnlig i relation til plejehjem, hvor det bl.a. er hævdet, at de gældende regler og fremgangsmåder åbner mulighed for "valgtryk". Udvalget kan
ikke vurdere berettigelsen af denne kritik, men finder, at der generelt bør ske
en styrkelse af retssikkerheden i forbindelse med institutionsafstemninger.
Med henblik herpå foreslår udvalget for det første, at der ved institutionsafstemninger altid skal medvirke 2 stemmemodtagere. På plejehjem o.lign. må kun
den ene være ansat på institutionen, mens den anden skal være ansat i kommunens forvaltning (folkeregistret mv.). Herved opnås tillige, at der altid vil være
2 stemmemodtagere til stede, hvis der skal ydes hjælp til udfyldningen af stemmesedlen eller følgebrevet, jfr. ovenfor i afsnit 4.7.5. om den tilsvarende bestemmelse ved hjælp til stemmeafgivning på afstemningsstedet på valgdagen. Også
ved hjælp til udfyldning af brevstemmesedlen skal det være en betingelse, at
vælgeren er i stand til umiddelbart og utvetydigt overfor dem, der yder hjælp,
at tilkendegive, hvorledes vedkommende ønsker at stemme.
For det andet foreslås, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af lovteksten,
at stemmemodtagerne ikke må give en vælger råd eller opfordringer m.h.t.,
hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren bør stemme på. Bestemmelsen i
gældende lovs § 81 om dette spørgsmål har hidtil efter sin ordlyd alene omfattet
personer, der medvirker ved afstemningen på valgdagen.
4.8.5. Tidsfrister mv. for brevstemmeafgivning
Tidsfrister mv. her i landet
Efter gældende lovs § 56, stk. 1, kan der afgives brevstemme her i landet i de
sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen.
Udvalget forudsætter, at der i de administrative bestemmelser, som indenrigsministeren fastsætter om brevstemmeafgivning, jfr. nedenfor i afsnit 4.8.7., vil
blive optaget en bestemmelse om, at folkeregistrene skal holdes åbne nogle timer den sidste lørdag før valgdagen. Denne lørdag vil i de tilfælde, hvor et valg
afholdes om tirsdagen, være den næstsidste søgnedag før valgdagen. I det generelle valgcirkulære har indenrigsministeriet pålagt kommunerne at holde folkeregistrene åbne i al fald i nogle timer alle 3 lørdage indenfor de 3 uger, hvor
der kan afgives brevstemme. Udvalget finder, at dette krav er for vidtgående,
men der er naturligvis ikke noget i vejen for, at kommunerne som en serviceforanstaltning beslutter at holde folkeregistrene åbne alle 3 lørdage.
Det er af nogle kommuner foreslået, at sidste frist for afgivelse af brevstemme
ændres til f.eks. 8 dage før valget. Udvalget finder ikke, at dette forslag bør gennemføres, da en lang række vælgere derved vil blive afskåret fra at brevstemme
og dermed fra at udøve deres valgret.
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Det er endvidere af nogle kommuner foreslået at lempe fristen for at fremsætte
begæring (anmodning) om af afgive brevstemme i hjemmet. Fristen er efter gældende lovs § 56, stk. 2, kl. 18 tolv dage før valget. Det kan forekomme urimeligt,
at denne frist skal fastholdes, hvis den pågældende kommune er indstillet på
- og altså har kapacitet til - at imødekomme en senere fremsat anmodning. På
den anden side kan navnlig de store kommuner have meget vanskeligt ved at
skaffe tilstrækkeligt personale, hvis fristen forkortes, og udvalget finder ikke,
at der på dette område bør gennemføres forslag, som kræver yderligere ressourcer i kommunerne.
Udvalget foreslår dog en vis lempelse gående ud på, at anmodningen anses for
rettidig, hvis den indgives inden det nævnte tidspunkt, uanset om den på dette
tidspunkt opfylder særlige formkrav.
Tidsfristen mv. på Færøerne, i Grønland og i udlandet
Efter de gældende regler i § 56, stk. 2, kan brevstemmeafgivningen på Færøerne, i Grønland og i udlandet tidligst ske 3 måneder før valgdagen. Denne fristbestemmelse synes uklar i relation til folketingsvalg, hvor man kun undtagelsesvis kan vide, hvornår det tidspunkt er indtruffet, hvor der er mindre end 3
måneder til valgdagen. Det, der ligger i fristbestemmelsen, er i realiteten, at
brevstemmer afgivet mere end 3 måneder før valgdagen ikke tages i betragtning. Lovudkastets § 57, stk. 3, er formuleret i overensstemmelse hermed. Opholder man sig et af de nævnte steder, og vil man være sikker på, at ens brevstemme kommer i betragtning, må man derfor afgive brevstemme hver 3. måned. Det kan i øvrigt diskuteres, om der fortsat er brug for en 3 måneders frist
i relation til Færøerne, Grønland og udlandet i betragtning af nutidens postbesørgelse, luftpost mv. Udvalget foreslår dog ingen ændring på dette område.
I modsætning til, hvad der gælder ved brevstemmeafgivning i Danmark, indeholder gældende lov ingen regler om, hvornår der senest kan brevstemmes på
Færøerne, i Grønland og i udlandet. Udvalget har derfor overvejet, om der kan
fastsættes regler om den seneste frist for afgivelse af brevstemme og/eller om
forsendelse af brevstemmerne fra stemmemodtagerne i udlandet til bopælskommunerne.
Udvalget finder imidlertid, at forholdene er så forskellige i de enkelte lande, at
det ikke er muligt at fastsætte en generel regel i loven. Udvalget vil dog anbefale, at stemmemodtagere i udlandet gøres opmærksom på, at modtagne brevstemmer straks skal sendes til vælgernes bopælskommuner.
4.8.6. Brevstemmeafgivning på danske skibe og havanlæg
Efter gældende lovs § 55d kan søfolk, passagerer på danske skibe i udenrigsfart
og personer ansat ved farvandsvæsenet afgive brevstemme på vedkommende
skib eller fyr.
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Søfolk (men ikke passagerer) kan således brevstemme på skibe, der sejler i indenrigsfart, f.eks. Storebæltsfærgerne, og på ruter med daglig afgang til udlandet, f.eks. Oslo-bådene. Dette er efter udvalgets opfattelse overflødigt. Reglerne
herom stammer fra en tid, hvor kun søfolk havde adgang til brevstemmeafgivning, og hvor der ikke var brevstemmeafgivning på folkeregistrene. Historisk
har reglerne herefter udviklet sig sådan, at der først blev indført 3 og senere 7
søgnedage til brevstemmeafgivning på folkeregistrene. I 1965 blev den nuværende frist på 3 uger indført. Søfolk m.fl., der ikke sejler i udenrigslangfart, har
således gode muligheder for at stemme på folkeregistrene, hvis de ikke kan møde frem på valgdagen. Det samme gælder for ansatte på fyrstationerne. Der er
i dag kun 4 bemandede fyr (3 fyrskibe og det stationære fyr Drogden), og der
arbejdes højst i 14 dages skift. Der vil derfor altid være mindst 1 uge til brevstemmeafgivning på et folkeregister.
Udvalget foreslår derfor, at adgangen til at brevstemme på danske skibe i indenrigsfart og på fyrstationer ophæves.
Udvalget foreslår ingen ændringer i de gældende regler om adgangen til at
brevstemme på danske skibe i udenrigsfart.
Som udgangspunkt gælder der en 3-måneders frist for brevstemmeafgivning på
skibe i udenrigsfart ligesom ved brevstemmeafgivning i udlandet, på Færøerne
og i Grønland. For søfolk (herunder fiskere, der udøver fjernfiskeri) og deres
medsejlende ægtefæller (men ikke andre passagerer) er der dog adgang til at
brevstemme allerede dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for det næste
valg. Efter den gældende lovs § 56, stk. 3, kan de pågældende afgive ny brevstemme, der kommer i betragtning fremfor en tidligere afgiven brevstemme, i
de sidste 3 måneder før valgdagen. Denne særregel bliver overflødig som følge
af udvalgets forslag om generelt at lade den sidst afgivne brevstemme komme
i betragtning, jfr. nedenfor i afsnit 4.8.8.
Udvalget har særlig overvejet, i hvilket omfang der bør være adgang til at afgive brevstemme på danske havanlæg. Ved havanlæg forstås boreplatforme,
produktionsplatforme mv. omfattet af lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg. Havanlæggene er hidtil blevet indfortolket under "skibe" i valglovens
forstand.
For danske havanlæg, der befinder sig uden for dansk område (søterritorium,
kontinentalsokkelområde), bør som hidtil gælde samme regler om adgang til at
afgive brevstemme som på danske skibe i udenrigsfart. For udvalget foreligger
dog ingen oplysninger om danske havanlæg uden for dansk område. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvor mange personer der er omfattet af disse regler.
Om danske havanlæg på dansk område foreligger der følgende oplysninger for
udvalget (pr. oktober 1986):
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Der er følgende fast installerede platformskomplekser: DAN, TYRA-W,
TYRA-E, GORM, SKJOLD/MÆRSK EXPLORER. Endvidere er ROLF under konstruktion.
- På de faste anlæg inklusive ROLF opholder der sig ca. 570 personer. Størsteparten er danskere.
- De flytbare havanlæg opererer normalt kun i kortere perioder (fra 14 dage
op til 6 måneder), og antallet af anlæg er stærkt varierende. Der opholder
sig ca. 350 personer på sådanne anlæg. Det drejer sig dels om anlæggets faste
besætning, dels om personale til de faste anlægs vedligeholdelse, konstruktion mv. Størsteparten er danskere.
- Normalt arbejdes der 14 dage på et havanlæg, fulgt af en friperiode på 14 dage i land. Der er normalt postforbindelse til havanlæg på dansk område
mindst én gang i døgnet.
De ansatte på disse havanlæg vil typisk have mulighed for at brevstemme på
et folkeregister inden for den almindelige 3-ugers frist. Udvalget finder dog, at
det vil være en rimelig service for de mange ansatte danskere, at der bliver adgang til at afgive brevstemme på havanlægget inden for 3-ugers fristen.

4.8.7. Overførelse af hidtidigt lovstof til bekendtgørelsesstof vedr.
b revste mmeafgivning
Den gældende valglov indeholder en række detaljerede regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af brevstemmeafgivningen. Udvalget foreslår, at de
nærmere regler herom for fremtiden fastsættes af indenrigsministeren i en bekendtgørelse. En sådan bekendtgørelse vil komme til at indeholde regler om tilrettelæggelsen af brevstemmeafgivningen på de forskellige brevstemmesteder
(institutioner mv.), samt om den nærmere fremgangsmåde ved den enkelte vælgers stemmeafgivning. Bekendtgørelsen vil endvidere kunne indeholde regler
om lørdagsåbning på folkeregistrene.

4.8.8. Flere brevstemmer fra én vælger
Af gældende lovs § 61 må følge, at det er den først afgivne brevstemme, der tages i betragtning, såfremt en vælger har indsendt mere end én brevstemme.
Søfolk har dog adgang til at afgive én ny brevstemme inden for de sidste 3 måneder før valget. Udvalget foreslår, at disse regler forenkles ved, at det i alle tilfælde skal være den sidst afgivne brevstemme, der tages i betragtning.
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4.8.9. Forskellige spørgsmål vedr. kontrol med brevstemmer
Brev stemmebogen
Efter de gældende regler skal hver enkelt brevstemme indføres i en særlig brevstemmebog. Disse regler foreslås ændret, således at kravet om indførelse af hver
enkelt brevstemme udgår. I stedet foreslås det, at kommunalbestyrelsen hver
dag, hvor der modtages eller videresendes brevstemmer (herunder brevstemmer
fra søfolk m.fl., modtaget inden der blev udskrevet valg), anfører antallet og datoen i en særlig protokol, som foreskrives af indenrigsministeren. Endvidere
skal kommunalbestyrelsen opgøre det antal brevstemmer, der inden afstemningen udbringes til hvert afstemningssted. Herved vil der efter udvalgets opfattelse være tilstrækkelig kontrol med, at brevstemmer ikke bortkommer.
Særlig markering af brevstemmer på valglisten
Udvalget foreslår, at det lovfæstes at der, når en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et mærke ved vælgerens navn på valglisten, der angiver, at
vælgeren har afgivet brevstemme. Der skal altså være tale om en særlig markering, som skal adskille sig fra den afmærkning, der foretages i valglisten ved
navnet på vælgere, der afgiver stemme ved personligt fremmøde. Dermed vil det
blive nemmere og sikrere at kontrollere, at antallet af udleverede stemmesedler
på afstemningsdagen svarer til antallet af vælgere, der har afgivet stemme ved
personligt fremmøde. En særlig markering er allerede anbefalet i indenrigsministeriets generelle valgcirkulære.
Udskrivning af valgkort for hver brevstemme
Efter gældende lovs § 61, stk. 1, sidste punktum, skal der udskrives et valgkort
for en vælger, der har brevstemt, såfremt vælgerens brevstemme er taget i betragtning. Udvalget har overvejet, om det er muligt at undlade udskrivningen
af valgkort for vælgere, der har afgivet brevstemme, idet vælgerens følgebrev
i så fald kan erstatte valgkortet. Når afstemningen er afsluttet, kan konvolutterne med stemmesedler udtages af yderkuverterne, og samtidig kan følgebrevene udtages og lægges sammen med de modtagne valgkort.
Udvalget foreslår, at der gennemføres en sådan rationalisering af fremgangsmåden ved brevstemmers behandling, idet den nævnte fremgangsmåde vil opfylde de kontrolmæssige hensyn. Antallet af afkrydsede/afmærkede vælgere på
valglisten kan nemlig sammenholdes med antallet af valgkort og følgebreve.
Ordningen er afprøvet i Københavns kommune, der får et særlig stort antal
brevstemmer bl.a. som følge af de særlige regler om diplomaters optagelse på
valglisten i Københavns kommune.
Udvalget har ikke hermed taget stilling til, om det vil være muligt at gennemføre en tilsvarende ordning vedr. brevstemmer ved kommunale valg. Forholdet
er her det, at en vælger ved brevstemmeafgivning i udlandet ikke med samme
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relses- og amtsrådsvalg, fordi der i udlandet bruges samme brevstemmemateriale ved folketingsvalg og kommunalvalg. Når en vælger vil brevstemme til både
kommunalbestyrelses- og amtsrådsvalg, skal vælgeren derfor fremsende 2 yderkuverter med hver sit følgebrev og hver sin konvolut indlagt.
Udvalget vil derfor tage dette spørgsmål op til særskilt behandling i forbindelse
med gennemgangen af den kommunale valglov.
Optælling af brevstemmer
Den gældende regel i § 61, stk. 4, om, at konvolutterne med stemmesedlerne
skal lægges i en af stemmekasserne, kan umiddelbart forekomme lidt formalistisk. Udvalget finder det imidlertid ud fra sikkerhedsmæssige hensyn vigtigt,
at alle afgivne stemmer bliver samlet i de aflåste stemmekasser, inden optællingen påbegyndes.
Udvalget har overvejet, om brevstemmer og stemmer afgivet ved personligt
fremmøde kan holdes hver for sig under optællingen. Praktiske grunde kan tale
for en sådan fremgangsmåde, fordi brevstemmerne adskiller sig fra de andre
stemmesedler både i størrelse og papirkvalitet. Den nærmere tilrettelæggelse
af optællingen bør dog efter udvalgets opfattelse ikke lovreguleres, men må bero på kommunalbestyrelsens vejledning herom til valgstyrerne.
Derimod kan udvalget ikke gå ind for en særskilt opgørelse af brevstemmer og
stemmer afgivet ved personligt fremmøde, idet en sådan fremgangsmåde kan
krænke den hemmelige stemmeafgivning. I visse afstemningsområder er brevstemmernes antal så lille, at en brevstemmevælgers stemmeafgivning kan afsløres ved en sådan særskilt opgørelse. Denne opgørelsesform vil derfor stride
mod grundlæggende principper og hensyn i valgsystemet.
4.8.10. Ophævelse af adgangen til at stemme på valgdagen uanset
afgiven brevstemme
Ved lovændringen i 1980 blev gennemført en regel, hvorefter en afgiven brevstemme ikke er til hinder for, at vælgeren møder op på valgdagen og afgiver
stemme. I så fald annulleres den afgivne brevstemme. Udvalget foreslår, som
nævnt ovenfor i afsnit 4.8.8., at den sidst afgivne brevstemme altid skal tages
i betragtning. Hermed formindskes i væsentlig grad behovet for at kunne omgøre en - måske på et tidligt tidspunkt - afgiven brevstemme ved fremmøde på
valgdagen.
Hertil kommer, at adgangen kun benyttes i yderst begrænset omfang, men at
det i de (få) tilfælde, hvor det sker, er forbundet med betydeligt administrativt
kontrolarbejde. Udvalget foreslår derfor, at adgangen til at afgive stemme på
valgdagen uanset afgiven brevstemme ophæves.
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4.9. Opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen
(Lovudkastets kapitel 9, §§ 68-74)
4.9.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 9 indeholder reglerne om stemmeoptællingen på afstemningsstederne samt om opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen. De tilsvarende regler findes i gældende lov i kapitel V. Valget (§ § 37-40) samt i kapitel
VI. Brevstemmeafgivning (§ 62 om bedømmelse af brevstemmer).
Lovudkastets § § 68-70 indeholder reglerne om stemmeoptællingen på afstemningsstederne samt om bedømmelse afstemmesedler. § 71 indeholder reglerne
om indberetning af stemmetallene til indenrigsministeren på valgaftenen.
§§ 72-73 indeholder reglerne om endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). § 74 indeholder reglerne om afslutningen af fintællingen, herunder om pakning af valgmaterialet og indsendelse
af kopi af valgbogen til indenrigsministeren.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
4.9.2. Større sikkerhed for ensartet bedømmelse af stemmesedler
Det er ved flere valg konstateret, at stemmesedler er blevet uensartet bedømt
af valgbestyrelserne. Dette gælder især brevstemmesedler, hvis bedømmelse
frembyder særlige problemer. Betænkning nr. 1025/1984 om brevstemmeafgivning indeholder på side 76-79 en historisk redegørelse for tidligere overvejelser
om bedømmelse af brevstemmesedler.
Senest har folketingets udvalg til prøvelse af valgene i udvalgets betænkning
og indstilling af 3. februar 1984 givet udtryk for, at det "i valgloven tydeligere
(bør) pålægges valgbestyrelserne at følge bestemte retningslinier ved vurderingen af stemmematerialet".
Brevstemmeudvalget har tilsvarende givet udtryk for (s.64 f), at der er behov for
yderligere overvejelser om den retlige regulering af bedømmelsen af stemmesedler, og især om forholdet mellem valglovens ugyldighedsregler og retningslinierne for bedømmelse af stemmesedlers gyldighed i valgcirkulærerne.
Valglovenes ugyldighedsregler
Problemet er det samme ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og kommunalvalg.
Valglovenes ugyldighedsregler bygger på to hovedprincipper. En stemmeseddel
er ugyldig, hvis det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket parti eller hvilken
kandidat vælgeren har villet stemme på. Og en stemmeseddel er ugyldig, hvis
vælgeren forsætligt har givet stemmesedlen et særpræg.
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Indenrigsministeriets valgcirkulærer
Siden 1966 har indenrigsministeriet efter aftale med eller forelæggelse for folketingets udvalg til prøvelse af valgene i cirkulærer udsendt nærmere retningslinier for bedømmelse af stemmesedler.
Senest har indenrigsministeriet ved en cirkulæreskrivelse af 16. december
1983 givet retningslinier for bedømmelse af brevstemmesedler, som alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse for et politisk parti. Cirkulæreskrivelsen
bygger på en betænkning fra et udvalg under indenrigsministeriet, hvori alle
folketingets partier var repræsenteret, jfr. ovenfor i afsnit 4.3.8. Betænkningen,
der er optaget i Folketingstidende 1982/83, bilag B, sp. 139, har været forelagt
folketingets udvalg til valgs prøvelse, der ikke havde bemærkninger til den.
Cirkulæreskrivelsen slutter således: "Bedømmelsen af brevstemmesedler bedes fremtidig foretaget i overensstemmelse med det i betænkningen udtalte."
Cirkulæret om de kommunale valg den 19. november 1985 gengiver i det væsentlige folketingsvalgcirkulærets anvisninger.
Er valgcirkulærernes anvisninger gældende ret?
Der er ikke i valglovene udtrykkelig hjemmel for indenrigsministeren til at
fastsætte regler om bedømmelse af stemmesedler med bindende virkning for
valgbestyrelserne.
Da der heller ikke mellem indenrigsministeren og valgbestyrelserne består et
ulovbestemt over- og underordnelsesforhold, er valgbestyrelserne ikke undergivet indenrigsministerens instruktionsbeføjelse (jfr. justitsministeriets svar af
25. og 31. januar 1984 på spørgsmål 2 og 3 fra udvalget til prøvelse af valgene,
der er optrykt som bilag 7 i udvalgets betænkning og indstilling, der er afgivet
den 3. februar 1984).
Indenrigsministeren har således hverken efter valglovene eller på et ulovbestemt grundlag hjemmel til at pålægge valgbestyrelserne bestemte regler for
bedømmelse af stemmesedler.
Alligevel kan valgcirkulærernes anvisninger om bedømmelse afstemmesedler
være udtryk for gældende ret og dermed bindende for valgbestyrelserne. Det vil
være tilfældet, hvis cirkulærerne er udtryk for gældende ret på et andet grundlag end cirkulærerne. Et cirkulæres gengivelse af en lovbestemmelse er naturligvis udtryk for gældende ret. Endvidere kan gengivelse af lovens forarbejder,
herunder udtalelser i vedkommende folketingsudvalgs betænkning, være væsentlige fortolkningsbidrag ved fastlæggelsen af gældende ret.
Valgcirkulærernes anvisninger bygger i al væsentlighed på tilkendegivelser
fra folketingets midlertidige udvalg til prøvelse af valgene og det permanente
udvalg til valgs prøvelse.
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Fortolkning af valglovenes ugyldighedsregler kan næppe ske helt uden hensyntagen til disse tilkendegivelser fra folketinget, uanset at tilkendegivelserne
ikke er fremkommet i tilknytning til ændringer i valglovene.
Det må nok især tillægges betydning, at valglovene gentagne gange er ændret,
uden at folketinget har taget afstand fra tilkendegivelser om forståelsen af
ugyldighedsreglene.
Tilkendegivelserne kan imidlertid kun få betydning i den udstrækning, der er
behov for andet end sædvanlig ordfortolkning. Folketinget kan naturligvis ikke
blot ved tilkendegivelser fastlægge en retstilstand, der er i strid med ordene i
valglovene. Dertil kræves lovgivningsvejen.
Sammenfattende kan konkluderes, at det må anses for usikkert, i hvilken udstrækning valgcirkulærernes anvisninger om bedømmelse af stemmesedler er
retligt bindende for valgbestyrelserne.
Udvalgets forslag
Udvalget ønsker at understrege, at valgbestyrelserne stort set undtagelsesfrit
har lagt valgcirkulærernes anvisninger til grund ved bedømmelse af stemmesedler.
Der har på den anden side forekommet enkelte tilfælde, hvor en valgbestyrelse
bevidst har sat sig ud over cirkulærernes anvisninger.
Udvalget tillægger en ensartet bedømmelse af stemmesedlerne afgørende betydning. Retligt bindende anvisninger for bedømmelse af stemmesedler kan
medvirke til større ensartethed.
Udvalget foreslår derfor, at indenrigsministeren bemyndiges til i bekendtgørelsesform, efter forelæggelse for folketingets udvalg til valgs prøvelse, at fastsætte nærmere regler om bedømmelse af stemmesedler, jfr. lovudkastets § 69,
stk. 4.
4.9.3. Bedømmelse af stemmesedler, der ikke er afmærket med "x"
Der er over for indenrigsministeriet fremsat et forslag om, at der i valgloven
indsættes hjemmel til at betragte enhver afmærkning, der ikke svarer til bogstavet "x", for en særpræget afmærkning med den konsekvens, at stemmesedlen er ugyldig.
Efter gældende praksis anses også stemmesedler, der er afmærket med et
"hak" (V-formet afmærkningstegn) for gyldige, mens stemmesedler forsynet
med en lodret eller en vandret streg anses for ugyldige.
Forslaget vil indebære en forenkling af vurderingen afstemmesedler. Udvalget
finder dog, at forslaget samtidig ville indebære en sådan skærpelse af ugyldighedsreglerne, at det ikke bør gennemføres.
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4.10. Valgets opgørelse
(Lovudkastets kapitel 10, §§ 75-86)
4.10.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 10 indeholder reglerne om opgørelsen af valget. Disse regler findes i den gældende lov i sidste del af kapitel V. Valget (§§ 41-50 og 53).
Lovudkastets § 75 indeholder den almindelige bestemmelse om, at den samlede
opgørelse af valget foretages på grundlag af de indsendte kopier af valgbøgerne.
§ 76 indeholder reglerne om fordeling af kredsmandaterne. §§ 77-79 indeholder
reglerne om fordelingen af tillægsmandaterne på partier, på landsdele og på
stor- og amtskredse. §§ 80-82 indeholder reglerne om kandidatudvælgelsen og
§ § 83-85 reglerne om valgbreve og stedfortræderliste. § 86 indeholder reglerne
om det valgmateriale og de beregninger og opgørelser mv., som indenrigsministeren skal sende folketinget ved dets sammentræden.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
4.10.2. Danmarks Statistiks funktion ved folketingsvalg
Problemstilling - gældende ret
I forbindelse med folketingsvalg varetager Danmarks Statistik følgende opgaver:
udfører beregninger til brug for indenrigsministeriets foreløbige opgørelse af
valget på valgaftenen
- udfører beregninger til brug for indenrigsministeriets endelige opgørelse af
valget
- udgiver valgstatistik.
Beregningerne til brug for den endelige valgopgørelse foretages på grundlag af
de kopier af opstillingskredsenes valgbøger, der indsendes til indenrigsministeriet, jfr. lovens § 42.
Ved Danmarks Statistiks gennemgang af valgbøgerne konstateres eventuelle
skrive- og sammentællingsfejl samt ufuldstændig udfyldning. De manglende
oplysninger indhentes normalt af Danmarks Statistik direkte fra vedkommende valgbestyrelse.
Opstår der derimod tvivlsspørgsmål af principiel karakter, skal Danmarks Statistik forelægge dem for indenrigsministeriet til afgørelse.
Danmarks Statistiks beregninger lægges i praksis uden videre til grund for
indenrigsministeriets meddelelse til folketinget om valgets resultat i henhold
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til gældende lovs § 53. Valgets opgørelse foretages således i al væsentlighed reelt af Danmarks Statistik.
Danmarks Statistik er imidlertid ikke omtalt i folketingsvalgloven. Efter loven
har indenrigsministeren ansvaret for opgørelsen af folketingsvalg.
Indenrigsministerens opgørelse af valget er omtalt i en række bestemmelser i
folketingsvalgloven (§ 42, stk. 1, § 45, § 47, stk. 1, nr. 4, § 47, stk. 2, 2. pkt, § 49,
stk. 1, § 50, stk. 1,1. og 4. pkt, § 53 og § 54, stk. 2). Indenrigsministeren er efter
disse regler ansvarlig for, at der foretages en opgørelse, og at denne rettidig sendes til folketinget. Indenrigsministeren må desuden være ansvarlig for retsgrundlaget og fortolkning af retsreglerne. Men den umiddelbart ansvarlige for
den samlede optælling og opgørelsen af valgresultatet er Danmarks Statistik.
Udvalget har på denne baggrund overvejet, om der er behov for en udtrykkelig
angivelse i folketingsvalgloven af Danmarks Statistiks medvirken ved opgørelsen af folketingsvalg.
Begrundelsen for den gældende ordning
Danmarks Statistik (Det Statistiske Departement) har lige siden den første
valglov i 1849 udarbejdet statistikker over folketingsvalgene (rigsdagsvalgene).
Indtil 1915-valgloven (folketingsvalget i 1918) var reglerne om opgørelse af valget af en sådan karakter, at valget kunne opgøres lokalt. Der var tale om flertalsvalg i enkeltmandsvalgkredse. Ved 1915-valgloven blev indført en ordning
med tillægsmandater i forhold til partiernes stemmetal i de enkelte landsdele.
De hertil fornødne beregninger måtte ifølge sagens natur foregå centralt, og
blev foretaget af Danmarks Statistik på foranledning af indenrigsministeriet.
Siden da har Danmarks Statistik stået for beregningerne vedrørende valgets
opgørelse.
I øvrigt forekommer det velbegrundet, at Danmarks Statistik forestår beregningerne vedrørende valgets opgørelse. Institutionen har således en meget betydelig indsigt og erfaring i sådanne store beregningsopgaver. Institutionen har
som følge heraf endvidere et betydeligt beredskab af kvalificeret personale, der
kan sættes ind i den relativt korte periode, hvor opgørelsen af valget finder sted.
Hertil kommer, at der består en naturlig sammenhæng mellem opgørelse af valget og udarbejdelse af valgstatistikken.
Ansvaret for valgets opgørelse
Danmarks Statistik indtager en særstilling i forhold til den almindelige statsadministrative opbygning, idet institutionen ikke på sædvanlig vis er undergivet en ministers kompetence og dermed ansvar. Efter loven om Danmarks Statistik (jfr. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972), er Danmarks Statistik en
selvstændig institution, der ledes af en styrelse. Denne består af rigsstatistikeren og 6 andre medlemmer udpeget af økonomiministeren. Institutionen er i
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øvrigt underlagt denne minister i budget- og personalemæssig henseende. Ansvaret for den faglige og administrative ledelse påhviler rigsstatistikeren.
Begår Danmarks Statistik fejl ved opgørelsen, vil økonomiministeren ikke kunne drages til ansvar herfor i henhold til ministeransvarlighedsloven.
Derimod kan indenrigsministeren ifalde ansvar for manglende eller mangelfuld instruktion til Danmarks Statistik.
Udvalgets overvejelser
Efter udvalgets opfattelse er det af afgørende betydning, at ansvaret for valgets
opgørelse utvetydigt kan henføres til en enkelt minister. Udvalget mener derfor
ikke, at Danmarks Statistik bør omtales i folketingsvalgloven. Derimod bør det
i lovforslagets bemærkninger omtales, at Danmarks Statistik som hidtil varetager de beregningsmæssige funktioner i forbindelse med opgørelse af folketingsvalg. Det bør fremgå af bemærkningerne, at indenrigsministeren ikke er
forpligtet til at anvende netop Danmarks Statistik til disse opgaver.
Udvalget har endvidere overvejet, om den eksisterende arbejdsdeling mellem
indenrigsministeriet og Danmarks Statistik giver anledning til principielle betænkeligheder.
Danmarks Statistiks beregninger foregår med baggrund i de mange afgørelser
af konkrete tvivlsspørgsmål, som indenrigsministeriet gennem årene har truffet. Man kan derfor sige, at der fra indenrigsministeriets side foreligger fuldt
tilstrækkelig instruktion til Danmarks Statistik. Hvis der opstår nye tvivlsspørgsmål, skal disse som nævnt forelægges indenrigsministeriet til afgørelse.
På denne baggrund finder udvalget ikke, at arbejdsdelingen mellem indenrigsministeriet og Danmarks Statistik, som er begrundet i såvel historiske som
praktiske hensyn, giver anledning til principielle indvendinger.
4.10.3. Kandidatudvælgelsen, når der er anmeldt partiliste
Gældende regler
De gældende regler om kandidatudvælgelsen, når der er anmeldt partiliste, findes i folketingsvalglovens § 47, jfr. § 46. Reglerne har følgende indhold:
Først beregnes fordelingstallet som partiets totale stemmetal i stor- eller
amtskredsen divideret med et tal, der er én større end det antal mandater, der
er tilfaldet partiet i stor- eller amtskredsen; det herved fremkomne tal forhøjes
til det nærmest større hele tal, også hvis resultatet af divisionen er et helt tal,
jfr. § 47, stk. 1, nr. 1.
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Har en kandidat opnået et stemmetal (personlige stemmer og henførte partistemmer), der er lig med eller større end fordelingstallet, er den pågældende
valgt. Har flere kandidater opnået fordelingstallet, er den kandidat, der har fået flest stemmer, valgt først., jfr. § 47, stk. 1, nr. 2.
Det antal stemmer, som den førstvalgte kandidat har opnået udover fordelingstallet, overføres derefter til de ikke-valgte kandidater på en særlig angivet måde. Hvis en kandidat herefter opnår fordelingstallet eller mere, er han valgt.
Derefter overføres på tilsvarende måde et eventuelt stemmeoverskud for den
kandidat, der er valgt som nr. 2, og så fremdeles, indtil der er valgt så mange
kandidater, som partiet har krav på i vedkommende stor- eller amtskreds, jfr.
§ 47, stk. 1, nr. 2.
Opnås det ikke herved at få valgt det antal kandidater, som tilkommer partiet
i stor- eller amtskredsen, overføres derefter de stemmer, som kandidaten med
det laveste stemmetal har opnået, til de øvrige ikke-valgte kandidater på en ligeledes særlig angivet måde. Opnår nogen kandidat herefter fordelingstallet,
er han valgt, og hans stemmeoverskud overføres til de ikke-valgte kandidater,
jfr. § 47, stk. 1, nr. 3.
Er endnu ikke alle valg afgjort, overføres de stemmer, som kandidaten med det
nu laveste stemmetal har, på den ovennævnte måde og således fortsættes, indtil
der kun er så mange ikke-valgte kandidater tilbage, som det endnu tilkommer
partiet at vælge. Uanset at fordelingstallet ikke er opnået, erklæres da de pågældende kandidater for valgt i rækkefølge efter stemmetallenes størrelse, jfr.
§ 47, stk. 1, nr. 4.
Der er tale om meget komplicerede regler og tidskrævende beregninger. Der må
i praksis ofte foretages op til 8-10 stemmeoverføringer, førend det kan afgøres,
hvilken eller hvilke kandidater der har opnået valg. Hertil kommer, at beregningerne i langt det overvejende antal tilfælde fører til valg af kandidater i overensstemmelse med partilistens rækkefølge.
Udvalget har derfor overvejet forskellige forslag til forenkling af reglerne om
kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste.
Forslag til forenklinger, der tidligere er overvejet i folketingets kommunaludvalg
I folketingsåret 1982/83 vedtog folketinget et lovforslag, der tydeliggjorde reglerne i folketingsvalgloven om kandidatudvælgelse, når der har været anmeldt
partiliste (lov nr. 91 af 2. marts 1983). I forbindelse med behandlingen af dette
lovforslag drøftede folketingets kommunaludvalg 2 forskellige forslag til forenkling af de gældende regler. Det ene forslag gik ud på, at partilisterækkefølgen skal være afgørende for, hvilke kandidater der opnår valg, medmindre en
kandidat umiddelbart har opnået fordelingstallet (forslag a nedenfor). Det andet forslag gik ud på, at principperne for kandidatudvælgelsen skulle svare til
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principperne i den kommunale valglov for kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste (forslag b nedenfor).
Resultatet af kommunaludvalgets overvejelser blev imidlertid, at spørgsmålet
om forenkling af de gældende regler på dette område skulle indgå i arbejdet i
valglovsudvalget, der på daværende tidspunkt (februar 1.983) netop var besluttet nedsat med den opgave at foretage en generel gennemgang af valglovene
med henblik på forenklinger.
Forslag a. Fordelingstal, ellers partilistens rækkefølge
Efter dette forslag skal der fortsat udregnes et fordelingstal som efter de gældende regler, men der skal ikke ske stemmeoverføring.
Har en kandidat opnået et stemmetal (personlige stemmer og tillagte partistemmer), der er lig med eller større end fordelingstallet, er den pågældende
valgt til medlem af folketinget. Har flere kandidater opnået fordelingstallet, erklæres kandidaterne for valgt i partilistens rækkefølge.
Opnås det ikke herved at få besat alle de mandater, som er tilfaldet partiet, anses de resterende kandidater for valgt i partilistens rækkefølge i det antal, hvori
partiet endnu er berettiget til mandater.
Har ingen af kandidaterne opnået fordelingstallet, erklæres kandidaterne for
valgt i partilistens rækkefølge i det antal, hvori der er tilfaldet partiet mandater i stor- eller amtskredsen.
Efter forslag a er det således kun kandidater, der umiddelbart opnår fordelingstallet, der kan bevirke spring i partilisten ("sprænge listen").
Forslag b. Den kommunale valglovs metode
Ved de kommunale valg foregår kandidatudvælgelsen, når der er anmeldt partiliste, efter den såkaldte belgiske metode, der indførtes i den kommunale valglov i 1924. Efter reglerne i lovens § 24, stk. 6 og 7, foretages kandidatudvælgelsen på følgende måde:
Når antallet af mandater, der er tilfaldet en liste, er bestemt, findes listens fordelingstal ved at dividere listens samlede stemmetal, såvel de personlige stemmer som listestemmerne, med et tal, der er én større end det antal mandater,
der er tilfaldet listen. Det ved divisionen fremkomne tal forhøjes til det nærmest følgende hele tal, og dette tal er listens fordelingstal.
Derefter fordeles de afgivne listestemmer, således at man - så langt listestemmerne rækker - tildeler kandidaterne i den rækkefølge, hvori de er opført på listen, så mange listestemmer, at de med deres personlige stemmer sammen med
de tillagte listestemmer opnår fordelingstallet. Kandidater, der i personlige
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stemmer har opnået fordelingstallet, eller ved denne listestemmetildeling når
det, erklæres derpå for valgte i kandidatlistens rækkefølge. Opnås det ikke herved at få udpeget alle de kandidater, der skal vælges, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal - d.v.s. personlige og tillagte listestemmer tilsammen - så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som endnu
skal vælges på listen.
Efter forslag b er det således som udgangspunkt en betingelse for, at der kan
forekomme spring i partilisten, at en kandidat umiddelbart opnår fordelingstallet alene i personlige stemmer. Ved forslag a sker spring i partilisten også, når
en kandidat i personlige stemmer med tillæg af partistemmer opnår fordelingstallet.
Skal der vælges flere kandidater, er der dog en mulighed for, at en kandidat med
lavere personligt stemmetal end fordelingstallet kan sprænge partilisten. Det
vil kunne ske i tilfælde, hvor de kandidater, der står øverst på partilisten har
fået et lille antal personlige stemmer, eller hvor et meget stort antal af stemmerne på partiet er afgivet som personlige stemmer på én kandidat, således at
der kun er et lille antal listestemmer at "fylde op med" længere nede i partilistens rækkefølge. I en sådan situation vil partilisten kunne sprænges i kraft af
et personligt stemmetal, der er mindre end fordelingstallet.
Konsekvenserne af reglerne ifølge forslag a og forslag b
Begge forslag skærper betingelserne for, at der kan forekomme spring i partilisten og indebærer derfor en styrkelse af partilistesystemet, dvs. af partiernes
indflydelse på, hvilke kandidater der vælges i forhold til vælgernes indflydelse.
En gennemgang af alle folketingsvalg i de sidste 40 år har imidlertid vist, at
forslagene kun i ganske få tilfælde vil medføre valg af en anden kandidat end
efter de gældende regler.
Ved alle 17 valg siden 1945 har partilistesystemet været anvendt. Partierne A,
F, K, M og Y har ved et eller flere valg anvendt partiliste i flere eller alle storog amtskredse. Hvis man kun medregner de partier, der ved det pågældende
valg har opnået mandater, har de gældende regler om kandidatudvælgelse, når
der er anmeldt partiliste, omfattet følgende antal kandidater:
FOLKETINGSVALGENE 1945-1984 incl.:
Antal kandidater opstillet på partiliste
Antal mandater opnået
Heraf i overensstemmelse med partilisten * ) . . . . .
Antal kandidater, som har sprængt partilisten
Heraf fordelingstallet umiddelbart nået af
Fordelingstallet først nået efter stemmeoverføring

2904
785
769
16
12
4

*) Indbefattet kandidater, der er valgt i en anden rækkefølge end partilistens (partilistens nr. 2
vælges som nr. 1 i stedet for partilistens nr. 1, der vælges som nr. 2 osv.)
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19 af de 12 tilfælde, hvor spring i partilisten forekom, fordi kandidaten umiddelbart nåede fordelingstallet, nåede kandidaterne fordelingstallet delvis i kraft
af henførte partistemmer, mens 3 kandidater opnåede fordelingstallet alene i
kraft af personlige stemmer.
Hvis reglerne om kandidatudvælgelse ifølge forslag a havde været gældende i
perioden, ville de 4 kandidater, der først nåede fordelingstallet efter stemmeoverføring, ikke være blevet valgt. Bortset herfra ville der ikke have været ændringer.
De 4 tilfælde, hvor kandidaterne først opnåede fordelingstallet efter stemmeoverføring, forekom ved folketingsvalgene i 1947 (1), 1950 (1), 1968 (1) og 1984 (1).
Hvis reglerne om kandidatudvælgelse ifølge forslag b havde været gældende i
perioden ville 10 af de ialt 16 kandidater, der foretog spring i partilisten, ikke
være blevet valgt. Det drejer sig dels om de 4 kandidater, der først opnåede fordelingstallet efter stemmeoverføring, dels om 6 af de 9 kandidater, der opnåede
fordelingstallet delvis i kraft af henførte parti stemmer.
Eller med andre ord: I perioden har der været 3 kandidater, der ville have foretaget spring i partilisten ved den "kommunale metode", selv om de i personligt
stemmetal ikke opnåede fordelingstallet. 3 kandidater opnåede som nævnt fordelingstallet alene i kraft af personlige stemmer.
De ialt 10 afvigelser ville være forekommet ved folketingsvalgene i 1947 (1),
1950 (1), 1960 (1), 1964 (1), 1966 (3), 1968 (2) og 1984 (1).
Afvigelserne i perioden til og med 1968 ville alle have vedrørt socialdemokratiske kandidater. Efter valget i 1968 gik dette parti over til at anvende sideordnet
kandidatopstilling med nominering. Afvigelsen ved valget i 1984 vedrørte en
af Socialistisk Folkepartis kandidater i Københavns amtskreds.
Reglerne i forslag b vil yderligere have konsekvenser af mere principiel karakter.
Ved folketingsvalg sker efter de gældende regler (og reglerne ifølge forslag a)
henføring af partistemmer til de enkelte kandidater inden for hver af de 103 opstillingskredse. En overgang til den kommunale valglovs udvælgelsesmetode
må imidlertid forudsætte, at partistemmer afgivet i de enkelte opstillingskredse ikke henføres til de her opstillede kandidater, men samles i en pulje for hele
stor- eller amtskredsen, idet de 17 stor- og amtskredse, som er de egentlige
valgkredse, svarer til de enkelte kommuner og amtskommuner i relation til
kommunale valg. Herefter kan partistemmerne, når fordelingstallet er udregnet, tildeles kandidaterne i partilistens rækkefølge, således som nærmere bestemt i den kommunale valglov.
Reglerne i forslag b vil derfor være et brud med det hidtil gældende princip, at
partistemmer afgivet i en opstillingskreds henføres til den eller de kandidater,
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der er opstillet i opstillingskredsen. Udvalget mener dog ikke, at dette i sig selv
skulle udgøre en hindring for gennemførelse af forslaget.
Andre forslag (forslag c)
På grund af problemernes komplicerede og tekniske karakter nedsatte valglovsudvalget et underudvalg til at drøfte de ovenfor nævnte og eventuelt andre forslag til forenkling, jfr. kapitel 1.3. og bilag 2.
Underudvalget fik forelagt et tredje forslag til ny kandidatudvælgelsesmetode.
I modsætning til de tidligere nævnte forslag, hvor de valgte kandidater udtages
fra oven, ordnes kandidaterne efter dette forslag nede fra, når partiliste er anmeldt.
Fremgangsmåden ved udvælgelsen ifølge forslaget er følgende:
Der findes et gennemsnit af stemmer pr. kandidat ved at dividere antallet af
stemmer på partiet i amtskredsen med antallet af kandidater, som partiet har
godkendt i amtskredsen. Den kandidat, der er nederst på partilisten blandt
dem, der højest har opnået gennemsnittet i personlige stemmer, skal være den
sidste til at opnå valg. Denne udelukkelsesproces gentages for de tilbageværende kandidater med de nye gennemsnit, indtil alle kandidaterne er indordnet i
rækkefølge til at opnå valg.
Valgordenen bestemmes for kandidaterne en ad gangen i den omvendte listeorden, således at hver kandidat placeres på den nederste tomme plads, hvis kvotient er større eller lig med kandidatens stemmetal. Såfremt ingen af de resterende kandidater i personlige stemmer opnår den fornødne kvotient, indplaceres
de på de tomme pladser i partilistens rækkefølge.
Udvælgelsesmetoden kan illustreres med følgende eksempel:
Partiets samlede stemmetal 1000
Kandidaterne i
listeorden

Personlige
stemmer

Divisor

Kvotient

Valgorden

A
B
C
D
E
F

50
200
150
270
160
170

1
2
3
4
5
6

1000
500
333
250
200
166

A
B
D
C
F
E

Hovedprincippet i forslaget er, at partilisten kun sprænges, såfremt en kandidat har flere stemmer end gennemsnittet af dem, der står over den pågældende
på partilisten.
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Udvalget har ikke undersøgt, i hvilket omfang reglerne om kandidatudvælgelse i følge dette forslag ville have ført til et andet resultat end de gældende regler, hvis de havde været anvendt ved folketingsvalgene i de sidste 40 år.
Udvalgets overvejelser og konklusion
Reglerne i følge såvel forslag a som forslag b vil indebære en væsentlig forenkling af reglerne om kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste. Også
reglerne ifølge forslag c vil indebære en beregningsmæssig forenkling. Forslaget afviger dog så stærkt fra de kendte principper for kandidatudvælgelse, at
det efter udvalgets opfattelse allerede af den grund må lades ude af betragtning.
Udvalget har i øvrigt set det som sin opgave - også på dette område - at foreslå
forenklinger i de gældende regler, der så vidt muligt ikke ændrer på de mere
grundlæggende principper i valgloven.
Udvalget finder, at forslag a er det forslag, der bedst tilgodeser hensynet til
forenkling uden at medføre principelle ændringer i kandidatudvælgelsen. Dette forslag gør ligeledes udvælgelsesmetoden lettere forståelig for vælgerne end
de gældende regler.
Udvalget har derfor lagt forslag a til grund for udarbejdelsen af lovudkastets
§ 82 om kandidatudvælgelse, når der er anmeldt partiliste.
4.11. Folketingets godkendelse af valget
(Lovudkastets kapitel 11, §§ 87-93)
4.11.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 11 indeholder reglerne om folketingets godkendelse af
valget samt reglerne om stedfortrædernes indtræden i folketinget. Disse regler
findes i den gældende lov i slutningen af kapitel V. Valget (§§ 51,52 og 54) samt
i kapitel VIII. Almindelige bestemmelser om valg og folkeafstemninger (§75,
stk. 2, og § 76).
Lovudkastets § 87 indeholder reglerne om folketingets godkendelse af kandidaternes valg, herunder om folketingets beføjelser i forhold til indenrigsministeren og valgbestyrelserne. § 88 indeholder reglerne om klager over valget og
§§ 89-90 reglerne om, hvad der sker, hvis folketinget træffer afgørelse om, at
afstemningen i en opstillingskreds er ugyldig, herunder reglerne om omvalg.
§§ 91-92 indeholder reglerne om stedfortrædernes indtræden, og § 93 indeholder en bestemmelse om udfyldningsvalg.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget navnlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
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4.11.2. Eventuel præcisering af beføjelserne for folketingets udvalg til
prøvelse af valgene ved folketingets godkendelse af valgene
Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg, jfr. grundlovens
§33.
Folketinget nedsætter efter § 1, stk. 2, i tingets forretningsorden et foreløbigt
udvalg til prøvelse af valgene. Udvalget afgiver indstilling til folketinget om
valgenes godkendelse. Efter forretningsordenens § 1, stk. 3, afgives indstillingen efter gennemgang af det materiale, som indenrigsministeren og grønlandsministeren har sendt til folketinget, ligesom udvalget behandler klager over
valgene.
På baggrund af en indstilling fra dette udvalg har valglovsudvalget særlig
overvejet, om der i valgloven er behov for at præcisere dette folketingsudvalgs
beføjelser.
Det fremgår af den gældende lovs regler (§ 54 og § 75, stk. 2), at folketinget godkender dels valggrundlaget, dels kandidaternes valgbarhed. Ved valggrundlaget forstås såvel afstemningen mv. som beregningerne af valgets resultat. Folketingets kompetence i forbindelse med godkendelse af valgene fremgår således såvel af grundloven som af folketingsvalgloven.
Folketingets tilkendegivelser
Folketingets udvalg til prøvelse af valgene har i betænkning og indstilling af
3. februar 1984 givet udtryk for, at "der bør skabes klarhed i valgloven om de
beføjelser, det foreløbige udvalg til prøvelse af valgene har i forbindelse med arbejdet med folketingets endelige godkendelse af valget".
Ønsket om en klargørelse i valgloven af beføjelserne for udvalget til prøvelse
af valgene er opstået i forbindelse med folketingets gennemgang af visse brevstemmer afgivet ved valget i januar 1984. Af udvalgets betænkning og indstilling, bilag 7, fremgår, at hverken indenrigsministeriet eller folketinget havde
hjemmel til at kræve, at valgbestyrelserne foretog en fornyet optælling og gennemgang af de ved folketingsvalg afgivne stemmer.
Udvalgets overvejelser
Det følger af sædvanlig statsretlig praksis, at en minister skal afgive de oplysninger til folketinget, som tinget skønner nødvendige for behandlingen af en
sag. Folketinget kan derfor anmode indenrigsministeren om at fremskaffe
stemmemateriale til brug ved tingets overvejelser om godkendelse af valgene.
11964 og 1984 har folketinget da også foretaget en gennemgang af en del af de
afgivne stemmer.
Udvalget finder, at man ikke helt kan afvise, at der kan være behov for en præcisering af folketingets ret til at afkræve indenrigsministeren stemmemateria105

le mv. fra et netop afholdt folketingsvalg. Udvalget anbefaler derfor, at der i
folketingsvalgloven indføjes en udtrykkelig præcisering heraf. Reglen er indsat i lovudkastets § 87, stk. 2.
Udvalget finder endvidere, at der bør optages en bestemmelse om, at folketinget kan pålægge valgbestyrelserne at foretage en fornyet gennemgang og opgørelse af det materiale, der har været benyttet ved folketingsvalget, jfr. lovudkastets § 87, stk. 3.
Udvalget finder derimod ikke, at der er behov for at optage en bestemmelse om,
at valgbestyrelserne kan pålægges at foretage en ændret vurdering af de afgivne stemmer. Udvalget kan herved henvise til lovudkastets § 69, stk. 4, jfr.
§ 101, stk. 3, hvorefter indenrigsministeren bemyndiges til i bekendtgørelsesform at fastsætte nærmere regler for bedømmelsen af stemmesedler. Når indenrigsministeren bindende kan fastsætte, hvorledes bedømmelse afstemmesedler skal finde sted, vil behovet for fornyet vurdering af afgivne stemmesedler mindskes, og dermed også behovet for at kunne give valgbestyrelserne pålæg herom. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.9.2. ovenfor om større sikkerhed
for ensartet bedømmelse af stemmesedler.
4.12. Folkeafstemninger
(Lovudkastets kapitel 12, §§ 94-103)
4.12.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 12 indeholder reglerne om afholdelse af folkeafstemninger. Kapitlet svarer til gældende lovs kapitel VIL Folkeafstemninger.
I lovudkastet er reglerne om folkeafstemninger i videst mulig udstrækning udformet som henvisninger til de tilsvarende regler for folketingsvalg. Udvalgets
ændringsforslag vedrørende folketingsvalg vil derfor også omfatte de tilsvarende regler om folkeafstemninger. Det drejer sig f.eks. om reglerne om én valgbestyrelse i de kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, om afstemningen
på valgdagen, om brevstemmeafgivning og om overførelse af hidtidigt lovstof
til bekendtgørelse. Det er dog nødvendigt med særlige regler for folkeafstemninger på visse områder, f.eks. vedr. stemmesedlens indhold og vælgerens
stemmeafgivning.
Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
4.12.2. Bedømmelse af stemmesedler ved folkeafstemninger
Efter den gældende folketingsvalglov skal stemmesedlen ved folkeafstemninger være påtrykt ordene "Ja" og "Nej" over hinanden og tydeligt adskilt ved
en trykt vandret streg, jfr. gældende lovs § 70, stk. 2, og § 72, stk. 1.
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Stemmeafgivningen sker derved, at den, der stemmer for det foreliggende lovforslag eller den foreliggende lov, på stemmesedlen sætter kryds ved ordet
"Ja", mens den, der stemmer imod, på stemmesedlen sætter kryds ved ordet
"Nej", jfr. gældende lovs § 71, stk. 1, og § 72, stk. 1.
Med hensyn til de grunde, der kan gøre en brevstemmeseddel ugyldig, er i gældende lov bl.a. anført, at en stemmeseddel er ugyldig, når det ikke med sikkerhed fremgår, for hvilket resultat vælgeren har villet stemme, svarende til, at
det ved folketingsvalg gælder, at en stemmeseddel er ugyldig, når det ikke med
sikkerhed fremgår, hvilket af partierne eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme (gældende lovs § 37, stk. 3, nr. 1).
I indenrigsministeriets cirkulærer om folkeafstemninger, senest i cirkulæret
om EF-afstemningen den 27. februar 1986, er det siden 1972 generelt tilkendegivet, at en stemmeseddel, der er mærket med ordet "Ja" eller "Nej" i stedet
for et kryds, ikke bør anses for ugyldig, hvis ordet er anbragt således på stemmesedlen, at der ikke hersker nogen tvivl om, for hvilket alternativ vælgeren
har villet stemme. Denne opfattelse har fået tilslutning i en betænkning af 4.
juni 1982, der blev afgivet af et udvalg, som indenrigsministeren havde nedsat
og som bestod af medlemmer fra de i folketinget repræsenterede partier.
Valglovsudvalget finder imidlertid, at der kan rejses tvivl om vælgerens tilkendegivelse i nogle af disse tilfælde, herunder i hvert fald ved en dobbeltnegation
(nej ud for nej).
Udvalget finder på denne baggrund ikke, at stemmesedler, der er afmærket
med "Ja" eller "Nej" i stedet for et "x", bør anses for gyldige. I lovudkastets
§ 101, stk. 2, nr. 2, er dette udtrykkeligt fastslået, idet det er bestemt, at en
stemmeseddel er ugyldig, når den ikke er afkrydset i overensstemmelse med
§ 99, stk. 2.

4.12.3. Folketingets beføjelser som klageinstans for klager over
folkeafstemninger
Efter gældende lovs § 73, stk. 3, skal klager over folkeafstemninger indgives
til folketinget inden ugedagen efter afstemningen. Bestemmelsen er tilsyneladende af samme karakter som gældende lovs § 75, stk. 2, hvorefter klager over
folketingsvalg skal indgives til folketinget inden ugedagen efter valget.
Ved folketingsvalg afgør folketinget gyldigheden af kandidaternes valg, jfr.
grundlovens § 33. I overensstemmelse hermed er der såvel i gældende folketingsvalglov som i udvalgets lovudkast fastsat nærmere regler om konsekvenserne af, at folketinget kender et valg eller dele heraf ugyldigt (omvalg mv.),
jfr. lovudkastets kapitel 11.
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Det spørgsmål har været rejst, om klagereglen ved folkeafstemninger indeholder en tilsvarende hjemmel for folketinget til at afgøre gyldigheden af en folkeafstemning.
Det må imidlertid antages, at folketinget ikke har en sådan beføjelse ved folkeafstemninger. Det må tværtimod antages, at det ville være i tvivlsom overensstemmelse med grundloven at tillægge folketinget en sådan ret, da grundloven
intet udtaler herom, men kun henskyder til lovgivningen at fastlægge "nærmere regler om folkeafstemning".
For at tydeliggøre at folketinget ikke skal afgøre gyldigheden af en folkeafstemning, er klagebestemmelsen, jfr. lovudkastets § 103, indsat efter bestemmelsen i lovudkastets § 102, hvorefter indenrigsministeren opgør resultatet af
folkeafstemningen og bekendtgør dette i Statstidende. Det betyder, at indenrigsministeren uanset eventuelle klager kan opgøre og bekendtgøre resultatet
uden at afvente folketingets stillingtagen til klagerne. Folketinget har alene
den parlamentariske kontrol.
I den gældende lov er rækkefølgen en anden, idet reglen om indenrigsministerens bekendtgørelse af afstemningsresultatet findes i § 74, mens klagereglen
findes i § 73, stk. 3.
4.13. Forskellige bestemmelser
(Lovudkastets kapitel 13, §§ 104-107)
4.13.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 13 er slutkapitlet i lovforslagets afsnit I. Folketingsvalg
og folkeafstemninger. I dette kapitel er optaget reglerne om opbevaring og kassation af valgmateriale, og om afholdelse af udgifterne ved folketingsvalg og
folkeafstemninger. Endvidere findes i dette kapitel en bestemmelse, hvorefter
der hjemles straf afbøde eller hæfte til den, der overtræder de pligter, der påhviler vedkommende efter loven, samt en bestemmelse, hvorefter justitsministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om valgagitation på eller
ud til offentlig vej eller plads.
I gældende lov er de tilsvarende bestemmelser placeret i kapitel III. Valgkredse
og valgbestyrelser mv. (§ 21 om opbevaring af valgbestyrelsens valgbog), i kapitel V. Valget (§ 40 om tilintetgørelse afstemmesedler og valgkort), i kapitel VI.
Brevstemmeafgivning (§64 om straffebestemmelser for skibsførere m.fl. samt
i kapitel VIII. Almindelige bestemmelser om valg og folkeafstemninger (§§ 79,
82 og 83).
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Kapitel 5. Udkast til ny lov om valg til
folketinget med bemærkninger
Udkast til
Lov om valg til folketinget

AFSNIT I
FOLKETINGSVALG OG FOLKEAFSTEMNINGER
Kapitel 1
Valgret og valgbarhed
§ 1. Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år
og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort.
§ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og ægtefæller, der samlever med disse personer, anses for at have fast bopæl
i riget.
Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og ægtefæller, der samlever med disse personer, anses ligeledes for at have fast bopæl
i riget:
1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk
offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen
til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt under nr. 1-5.
§ 3. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
§ 4. Valgbar til folketinget er enhver, som har valgret efter § 1, jfr. § 2, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme
gør den pågældende uværdig til at være medlem af folketinget, jfr. grundlovens
§§ 30 og 33.
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Stk. 2. En person, der senest på valgdagen er fyldt 18 år, kan dog altid opstille
til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed.
§ 5. Ingen kan opstilles til valg uden selv at have anmeldt sig som kandidat til
valget.
§ 6. Folketingets medlemmer vælges for 4 år. De bestående folketingsmandater bortfalder dog, når nyvalg har fundet sted, jfr. grundlovens § 32.
Stk. 2. Valg til folketinget udskrives ved kongeligt åbent brev til afholdelse samme dag i hele riget. På Færøerne og i Grønland kan det overlades til rigsombudsmanden at fastsætte en anden dag for valgets afholdelse.
Kapitel 2
Valgkredse og afstemningsområder. Stedlig mandatfordeling
§ 7. Til folketinget vælges i alt 179 medlemmer, heraf 2 medlemmer på Færøerne og 2 medlemmer i Grønland.
Stk. 2. Regler om valget på Færøerne og i Grønland fastsættes ved særlige love.
§ 8. Landet er inddelt i 3 landsdele: København-Frederiksberg, Øerne og Jylland.
Stk. 2. Landsdelene er inddelt i stor- og amtskredse. København-Frederiksberg
består af 3 storkredse. Øerne består af 7 amtskredse. Jylland består af 7 amtskredse.
Stk. 3. Stor- og amtskredsene er inddelt i opstillingskredse. En opstillingskreds
består af en eller flere kommuner eller af en del af en kommune.
Stk. 4. I et bilag til denne lov er optaget en fortegnelse over de enkelte landsdele,
stor- og amtskredse samt opstillingskredse (valgkredsfortegnelse). For opstillingskredse, der består af flere kommuner, er anført navnet på den kommune,
hvor opstillingskredsens fælles funktioner udføres (kredskommunen). Indenrigsministeren kan ved bekendtgørelse foretage mindre ændringer i valgkredsfortegnelsen.
§ 9. Hver kommune eller del af en kommune i en opstillingskreds er inddelt
i afstemningsområder. En kommune eller del af en kommune kan dog udgøre
ét afstemningsområde. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder.
§ 10. Af landets 175 mandater er 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater.
Fordelingen af mandaterne på landsdele og på stor- og amtskredse fastsættes
og bekendtgøres af indenrigsministeren efter offentliggørelsen af folketallet pr.
1. januar 1985, 1990, 1995 o.s.v., og fordelingen gælder derefter for de følgende
valg.
Stk. 2. Fordelingen foretages på grundlag af forholdstal, der for hver landsdel
og hver stor- og amtskreds beregnes som summen af landsdelens, henholdsvis
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stor- og amtskredsens: 1) folketal., 2) vælgertal ved sidste folketingsvalg og 3)
areal i kvadratkilometer multipliceret med 20. Hvis de mandattal, der fremkommer ved fordelingen, ikke er hele tal og derfor tilsammen ikke giver det fornødne antal mandater, når brøkerne bortkastes, forhøjes de største brøker, indtil antallet er nået (den største brøks metode). Er to eller flere brøker lige store,
foretages lodtrækning.
Stk. 3. Efter beregningsmetoden i stk. 2 fordeles først de 175 mandater på de
3 landsdele. Derefter fordeles på tilsvarende måde de 135 kredsmandater på
landsdelene. Endelig fordeles kredsmandaterne på de enkelte stor- og amtskredse inden for landsdelen.
Stk. 4. Hvis der ved beregningen efter stk. 3 ikke tilfalder Bornholms amtskreds
mindst 2 kredsmandater, foretages en fornyet fordeling af kredsmandaterne,
hvor der forlods tillægges Bornholms amtskreds 2 kredsmandater. De resterende 133 kredsmandater fordeles endeligt på de øvrige stor- og amtskredse som
angivet i stk. 3.
Stk. 5. Antallet af tillægsmandater, der skal tilfalde hver landsdel, beregnes
som forskellen mellem det samlede mandattal i landsdelen og antallet af kredsmandater i landsdelen.
Kapitel 3
Partier, der har ret til at deltage i folketingsvalg
§ 11. De partier, der ved sidste folketingsvalg har opnået repræsentation i folketinget og fortsat er repræsenteret i dette, har ret til at deltage i folketingsvalg.
Stk. 2. Ret til at deltage i folketingsvalg har endvidere nye partier, der er anmeldt for indenrigsministeren efter reglerne i § 12.
Stk. 3. Partier, der har ret til at deltage i folketingsvalg, benævnes i det følgende
opstillingsberettigede partier.
§ 12. Nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg, skal anmeldes for indenrigsministeren senest kl. 12 femten dage før valgdagen. Med anmeldelsen
skal følge erklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg. Ved anmeldelse fra det
tyske mindretals parti kræves ikke vælgererklæringer.
Stk. 2. Vælgererklæringerne skal afgives på en formular, der forinden skal godkendes af indenrigsministeren. Godkendelsen gælder i 2 år regnet fra godkendelsens dato. Indenrigsministeren kan forny godkendelsen, hvis der på grundlag af den sidst godkendte formular er foretaget partianmeldelse. Hvis dette
ikke er sket, kan godkendelsen kun fornyes, såfremt særlige forhold taler derfor. I forbindelse med godkendelse af formularen afgør indenrigsministeren, om
navnet på det nye parti kan godkendes, jfr. § 13. Godkendelsen af partinavnet
gælder i samme tidsrum som godkendelsen af formularen.
Stk. 3. Vælgererklæringerne skal for at kunne medregnes være udfyldt med tydelig angivelse af vælgerens navn, personnummer og bopæl samt være under111

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 folketinget.
Stk. 4. En vælgererklæring medregnes dog ikke, såfremt den
1) er afgivet 1 år eller mere før anmeldelsen af partiet, jfr. stk. 1,
2) er afgivet af en vælger, der allerede har afgivet erklæring for et parti, der
er anmeldt i henhold til stk. 1.
Stk. 5. En anmeldelse af et parti er gyldig indtil afholdelse af førstkommende
folketingsvalg, dog mindst i 1 år fra anmeldelsens dato.
Stk. 6. Indenrigsministeren skal opbevare vælgererklæringerne, så længe anmeldelsen gælder, og derefter tilintetgøre dem.
§ 13. Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som
1) benyttes af et opstillingsberettiget parti, eller er godkendt af indenrigsministeren for et nyt parti, jfr. § 12, stk. 2,
2) benyttes af et dansk parti, der har ret til at deltage i valg til EuropaParlamentet, eller er godkendt af indenrigsministeren for et nyt parti i henhold til lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling),
3) kan give anledning til, at partiet forveksles med et af de partier, der er nævnt
under 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 gælder for navnet på et dansk parti, der har deltaget i sidste EuropaParlamentsvalg uden at opnå repræsentation.
Stk. 3. Partinavne, der godkendes af indenrigsministeren i forbindelse med formulargodkendelser, jfr. § 12, stk. 2, indføres i et register, der føres af indenrigsministeren.
§ 14. Indenrigsministeren tildeler de opstillingsberettigede partier en bogstavbetegnelse, som partierne skal opføres med på stemmesedlerne. Ved tildelingen
skal der tages hensyn til, at partierne så vidt muligt bevarer de bogstavbetegnelser, de har haft ved tidligere valg.
Stk. 2. Snarest muligt efter udløbet af fristen i § 12, stk. 1, bekendtgør indenrigsministeren i Statstidende, hvilke partier der er opstillingsberettigede, samt
de bogstavbetegnelser, der er tildelt disse partier.
Kapitel 4
Valglister og valgkort. Valgretsnævnet
§ 15. Vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er
tilmeldt folkeregistret, jfr. dog § 16.
§ 16. Vælgere, der er omfattet af § 2, skal efter anmodning optages på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret. Anmod112

ning skal indgives til kommunalbestyrelsen på en formular, der foreskrives af
indenrigsministeren.
Stk. 2. Vælgere, der har haft ophold i udlandet i mere end 4 år, men som ikke
er omfattet af § 2, stk. 1, kan kun optages på valglisten, såfremt valgretsnævnet i hvert enkelt tilfælde anser betingelserne i § 2, stk. 2, for at være opfyldt.
Hvis der i øvrigt er tvivl om, hvorvidt en vælger er omfattet af § 2, kan vælgeren
kun optages på valglisten, såfremt valgretsnævnet i hvert enkelt tilfælde anser
betingelserne i § 2 for at være opfyldt.
Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af § 2,
stk. 2, gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Hvis vælgeren inden udløbet af denne
periode indgiver anmodning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.
Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af § 2.
§ 17. Indenrigsministeren nedsætter et valgretsnævn, der træffer afgørelse om
optagelse på valglisten efter § 16, stk. 2.
Stk. 2. Valgretsnævnet består af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden
skal være dommer, og det ene af de andre medlemmer skal være kyndig i statsforfatningsret. Der udpeges efter samme regler en stedfortræder for formanden
og hvert af de to andre medlemmer.
Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter valgretsnævnets forretningsorden.
Stk. 4. Valgretsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.
§ 18. Når valg er udskrevet, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en valgliste
over kommunens vælgere, jfr. §§ 15 og 16. Valglisten skal udarbejdes for hvert
afstemningsområde i kommunen.
Stk. 2. På valglisten skal optages de vælgere, der senest 18.-dagen før valgdagen
er flyttet til kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til
kommunens folkeregister.
Stk. 3. Vælgere, der senest 18.-dagen før valgdagen er flyttet inden for kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister, skal optages på valglisten under den nye bopæl.
Stk. 4. Vælgere, der senere end 18.-dagen før valgdagen er flyttet til en anden
kommune eller inden for kommunen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.
Stk. 5. Vælgere, der er omfattet af § 2, skal optages på valglisten, hvis der er
truffet afgørelse herom senest 18.-dagen før valgdagen.
§ 19. Valglisterne udarbejdes på grundlag af oplysningerne i det centrale personregister (CPR).
Stk. 2. Valglisterne skal indeholde vælgernes navn, personnummer og bopæl,
samt løbe-nr. og en rubrik til afmærkning.
Stk. 3. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelsen af
valglisterne samt disses indretning.
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§ 20. Så snart valglisterne er udarbejdet, udsender kommunalbestyrelsen valgkort til de vælgere, der er opført på valglisterne og tilmeldt folkeregistret. Valgkortet skal indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på
valglisten samt angivelse af afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid for
afstemningen.
§ 21. Senest 10 dage før valgdagen skal indenrigsministeren ved annoncering
i landets dagblade meddele dag og tid for afstemningen. Samtidig skal det meddeles, at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, og at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen.
§ 22. Kommunalbestyrelsen skal straks behandle de indsigelser, der er nævnt
i § 21, 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 fraflytning til udlandet,
dødsfald, umyndiggørelse, ophævelse af umyndiggørelse eller erhvervelse, henholdsvis fortabelse af dansk indfødsret.

Kapitel 5
Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere
Valgbestyrelser
§ 23. Senest når valg er udskrevet, vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds. I kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredse i kommunen.
Stk. 2. Valgbestyrelsen modtager kandidatanmeldelser og tilvejebringer stemmesedler og opslag. Valgbestyrelsen forestår endvidere den endelige opgørelse
af afstemningen i opstillingskredsen.
Stk. 3. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen ved
forholdstalsvalg. Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem,
udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er medlem af valgbestyrelsen,
i Københavns kommune den borgmester under hvem sager vedrørende offentlige valg og afstemninger er henlagt. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere
vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, i Københavns kommune
blandt borgerrepræsentationens eller magistratens medlemmer.
§ 24. Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af flere kommuner,
vælger hver kommunalbestyrelse følgende antal medlemmer:
1) I opstillingskredse, der består af 2 kommuner, 4 medlemmer.
2) I opstillingskredse, der består af 3 kommuner, 3 medlemmer, jfr. dog stk. 2.
3) I opstillingskredse, der består af 4 kommuner eller derover, 2 medlemmer.
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Stk. 2. Valgbestyrelsen for Nordjyllands amtskreds 5. opstillingskreds er tillige
valgbestyrelse for 6. og 7. opstillingskreds, jfr. bilaget til denne lov. Aalborg byråd vælger 5 medlemmer til valgbestyrelsen. De øvrige kommunalbestyrelser
vælger hver 2 medlemmer.
Stk. 3. Borgmesteren i kredskommunen, jfr. bilaget til denne lov, er formand for
valgbestyrelsen.
§ 25. Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af én kommune eller
af en del af en kommune, vælges 5 medlemmer, jfr. dog § 24, stk. 2. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.
§ 26. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en
næstformand for valgbestyrelsen. I opstillingskredse, der består af flere kommuner, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kredskommunen.
Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.
§ 27. Ingen, der er opstillet som kandidat i stor- eller amtskredsen, kan vælges
som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.
Stk. 2. Hvis borgmesteren er opstillet som kandidat i stor- eller amtskredsen,
vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en person, der indtræder
i valgbestyrelsen i borgmesterens sted.
§ 28. Valgbestyrelsens formand forbereder, indkalder og leder valgbestyrelsens
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 giver anledning til tvivl.
Stk. 3. Valgbestyrelsen fører en valgbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen i opstillingskredsen samt resultatet heraf. I kommuner,
der omfatter flere opstillingskredse, skal valgbestyrelsen føre en valgbog for
hver opstillingskreds i kommunen. Indenrigsministeren foreskriver valgbogens udformning.
Valgstyrere
§ 29. Senest når valg er udskrevet, vælger kommunalbestyrelsen for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og
stemmeoptællingen på afstemningsstedet.
Stk. 2. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der
har bopæl i kommunen.
Stk. 3. Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg under ét.
Stk. 4. Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet samt resultatet heraf. Indenrigsministeren foreskriver afstemningsbogens udformning.
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Tilforordnede vælgere
§ 30. Senest når valg er udskrevet, vælger kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved
forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.
Fælles bestemmelser
§ 31. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer eller tilforordnet 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
stedfortræder i valgbestyrelsen. Hvis en valgstyrer har forfald, udpeger kommunalbestyrelsen en ny valgstyrer.
Stk. 3. Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne
ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.
Kapitel 6
Kandidater til valget
§ 32. En person, der vil anmelde sig som kandidat til valg i en opstillingskreds,
kan enten opstille som kandidat for et opstillingsberettiget parti eller som kandidat uden for partierne. En kandidat, der vil opstille for et parti, skal godkendes af partiet. En kandidat, der opstiller uden for partierne, skal anbefales af
mindst 150 og højst 200 af opstillingskredsens vælgere som stillere.
Stk. 2. Ingen kan være kandidat i mere end én stor- eller amtskreds. Ingen kan
være kandidat for mere end ét parti eller kandidat for et parti og samtidig kandidat uden for partierne. Valg af en kandidat, der har handlet i strid hermed,
er ugyldigt.
Stk. 3. Den, der som stiller anbefaler flere kandidater, kan ikke anses som stiller for nogen af kandidaterne.
Kandidatanmeldelse og partiernes godkendelse
§ 33. Senest kl. 12 elleve dage før valgdagen skal anmeldelser om kandidater
være indleveret til formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse. Anmeldelsen skal ske på en formular, der foreskrives af indenrigsministeren.
Stk. 2. Anmeldelsen skal være underskrevet af kandidaten og indeholde oplysning om kandidatens 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 berettiget til at føre i henhold til navneloven, eller
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mellemnavne, som er anmeldt til folkeregistret, kan anføres på stemmesedlen.
I stedet for fornavnet kan anføres et kaldenavn, der er afledet af fornavnet. I
anmeldelsen skal endvidere angives navn og bopæl på en vælger i opstillingskredsen, som valgbestyrelsen ud over kandidaten kan rette henvendelse til,
hvis anmeldelsen er mangelfuld.
Stk. 3. Kandidater, der vil opstille for et parti, skal angive dette i anmeldelsen.
Stk. 4. Kandidater, der opstiller uden for partierne, skal angive dette i anmeldelsen. Anmeldelsen skal endvidere være underskrevet af kandidatens stillere og
indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl. Oplysningerne om stillernes navne og bopæl er offentligt tilgængelige.
Stk. 5. Den, der indleverer en kandidatanmeldelse, har ret til at få kvittering
for indleveringen med angivelse af tidspunktet.
§ 34. En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse over for
formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse senest kl. 12 elleve dage før
valgdagen. En vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse.
§ 35. Umiddelbart efter udløbet af fristen for kandidaters anmeldelse skal
valgbestyrelsen undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser er
gyldige. Hvis valgbestyrelsen finder, at en kandidatanmeldelse på grund af væsentlige mangler må erklæres ugyldig, skal valgbestyrelsen straks meddele
dette til kandidaten eller til den vælger, der er anført i anmeldelsen. Senest 12
timer efter afgivelsen af meddelelsen kan der indleveres en ny anmeldelse af
kandidaten eller foretages en afhjælpning af manglerne. Valgbestyrelsens formand træffer herefter afgørelse om anmeldelsens gyldighed. Afgørelsen indføres i valgbogen, og en udskrift heraf sendes til kandidaten.
§ 36. Valgbestyrelserne inden for amtskredsene skal straks efter gennemgangen af kandidatanmeldelserne skriftligt indberette til statsamtmanden, hvilke
kandidater der gyldigt har anmeldt sig til valg i opstillingskredsen. Indberetningen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 33, stk. 2, 1. og 2. pkt.,
samt oplysning om, hvilket parti kandidaten vil opstille for, eller om kandidaten opstiller uden for partierne.
Stk. 2. Valgbestyrelsen i Københavns kommune skal straks efter gennemgangen af kandidatanmeldelserne skriftligt indberette til formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune, hvilke kandidater der gyldigt har anmeldt sig
til valg i de opstillingskredse i Københavns kommune, der hører til 3. storkreds.
Indberetningen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt.
Stk. 3. Statsamtmanden udarbejder en fortegnelse over de kandidater, der er opstillet i amtskredsen. Fortegnelsen udarbejdes på grundlag af indberetningerne
fra valgbestyrelserne samt meddelelser og anmeldelser fra partierne i henhold
til §§ 37 og 41. Fortegnelsen sendes til valgbestyrelserne til brug ved tilvejebringelse afstemmesedler i de enkelte opstillingskredse, jfr. §§ 42 og 43. Statsamtmanden afgør, hvordan et kandidatnavn skal anføres på stemmesedlen, såfremt dette er anført forskelligt i indberetningerne fra valgbestyrelserne.
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Stk. 4. Formanden for valgbestyrelsen i Københavns kommune udarbejder en
fortegnelse over de kandidater, de er opstillet i 1. og 2. storkreds. Fortegnelsen
udarbejdes på grundlag af de gyldige kandidatanmeldelser i opstillingskredsene i 1. og 2. storkreds samt meddelelser og anmeldelser fra partierne i henhold
til §§ 37 og 41. Fortegnelsen anvendes ved tilvejebringelse afstemmesedler i opstillingskredsene i 1. og 2. storkreds, jfr. § 43. Formanden for valgbestyrelsen
i Københavns kommune afgør, hvordan et kandidatnavn skal anføres på stemmesedlen, såfremt dette er anført forskelligt i kandidatanmeldelserne.
Stk. 5. Formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune udarbejder en
fortegnelse over de kandidater, der er opstillet i 3. storkreds. Fortegnelsen udarbejdes på grundlag af indberetningen fra valgbestyrelsen i Københavns kommune, de gyldige kandidatanmeldelser i opstillingskredsene i Frederiksberg
kommune samt meddelelser og anmeldelser fra partierne i henhold til §§ 37 og
41.Fortegnelsen anvendes ved tilvejebringelse af stemmesedler i opstillingskredsene i 3. storkreds, jfr. §§ 42 og 43. Formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune afgør, hvordan et kandidatnavn skal anføres på stemmesedlen, såfremt dette er anført forskelligt i indberetningen og kandidatanmeldelserne.
§ 37. Senest kl. 12 otte dage før valgdagen skal de opstillingsberettigede partier for hver stor- eller amtskreds skriftligt meddele, hvilke kandidater partiet
kan godkende i de enkelte opstillingskredse. Kandidater, der ikke godkendes af
vedkommende parti, kan ikke opstille til valget. Hvis meddelelse ikke gives,
kan ingen kandidater opstilles for partiet i den pågældende stor- eller amtskreds.
Stk. 2. Meddelelsen skal for amtskredsene gives til statsamtmanden, for 1. og
2. storkreds til formanden for valgbestyrelsen i Københavns kommune og for
3. storkreds til formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune.
Stk. 3. Meddelelsen skal for hver godkendt kandidat indeholde oplysning om
kandidatens navn, personnummer og bopæl.
Opstillingsformer, partiliste og nominering
§ 38. Kandidater, der opstiller for et parti, kan være opstillet enten kredsvis
eller sideordnet.
§ 39. Ved kredsvis opstilling opstilles én kandidat for partiet i opstillingskredsen.
Stk. 2. Kandidaten anføres først på stemmesedlen. Derefter anføres de øvrige
kandidater i stor- eller amtskredsen i alfabetisk rækkefølge. Har partiet anmeldt en bestemt rækkefølge for kandidaterne (partiliste), jfr. § 41, stk. 1, anføres de øvrige kandidater dog i partilistens rækkefølge.
Stk. 3. Ved kredsvis opstilling tilfalder alle partistemmer i opstillingskredsen
partiets kandidat i kredsen, jfr. § 73, stk. 5.
Stk. 4. Ved kredsvis opstilling er kandidaterne valgt i rækkefølge efter stemmetallenes størrelse, jfr. § 81. Er der anmeldt partiliste, er kandidaterne dog valgt
i den rækkefølge, der er angivet i § 82.
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§ 40. Ved sideordnet opstilling opstilles flere kandidater for partiet i opstillingskredsen.
Stk. 2. Kandidaterne anføres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen. Partiet
kan dog anmelde, at en bestemt kandidat skal anføres først på stemmesedlen
(nominering), jfr. § 41, stk. 2. Efter opstillingskredsens kandidater anføres
eventuelle øvrige kandidater i stor- eller amtskredsen i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 3. Ved sideordnet opstilling fordeles partistemmerne i opstillingskredsen
mellem partiets kandidater i opstillingskredsen i forhold til deres personlige
stemmetal i opstillingskredsen, jfr. § 73, stk. 5.
Stk. 4. Ved sideordnet opstilling er kandidaterne valgt i rækkefølge efter stemmetallenes størrelse, jfr. § 81.
§ 41. Senest kl. 12 otte dage før valgdagen kan et parti, der alene har kredsvis
opstilling inden for stor- eller amtskredsen, anmelde partiliste for alle partiets
kandidater i stor- eller amtskredsen.
Stk. 2. Inden for den frist, der er anført i stk. 1, kan et parti, der har sideordnet
opstilling i en eller flere opstillingskredse, anmelde en nomineret kandidat i
den eller de pågældende opstillingskredse.
Stk. 3. Anmeldelser efter stk. 1 og 2 skal ske til de myndigheder, der er nævnt
i § 37, stk. 2, og skal indgives skriftligt senest kl. 12 otte dage før valgdagen.
Stemmesedler
§ 42. Statsamtmanden skal snarest muligt efter udløbet af fristen i § 37, jfr.
§ 41, meddele valgbestyrelsen i hver opstillingskreds, hvilke kandidater der af
vedkommende parti er godkendt som partiets kandidater inden for stor- eller
amtskredsen. I meddelelsen angives det, hvilket parti kandidaterne opstiller
for. Navnene på et partis kandidater anføres i alfabetisk rækkefølge med angivelse af, i hvilken eller hvilke opstillingskredse de enkelte kandidater er opstillet, samt i hvilken eller hvilke opstillingskredse de enkelte kandidater er nomineret, jfr. § 41, stk. 2. Hvis der er anmeldt partiliste, anføres kandidaternes navne dog i den rækkefølge, som er angivet på partilisten, jfr. § 41, stk. 1. Endvidere
angives, hvilke kandidater der opstiller uden for partierne, samt hvilke kandidater der ikke er godkendt af et parti, og som derfor ikke kan opstilles.
Stk. 2. Formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune meddeler efter
reglerne i stk. 1 valgbestyrelsen i Københavns kommune, hvilke kandidater der
er opstillet i 3. storkreds.
§ 43. Så snart valgbestyrelsen fra statsamtmanden har modtaget meddelelsen
efter § 42, stk. 1, tilvejebringer den stemmesedler til brug ved afstemningen i
opstillingskredsen samt opslag, jfr. § 45, stk. 3. Inden for storkredsene tilvejebringer valgbestyrelsen stemmesedler og opslag på grundlag af de fortegnelser,
der er nævnt i § 36, stk. 4 og 5. Dog tilvejebringes stemmesedler og opslag til
brug ved afstemningen i de opstillingskredse inden for Københavns kommune,
der er beliggende i 3. storkreds, på grundlag af den meddelelse, der er nævnt
i § 42, stk. 2.
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Stk. 2. Stemmesedlen skal indeholde navnene og bogstavbetegnelserne på
samtlige partier, der har kandidater opstillet i stor- eller amtskredsen. Partierne anføres i alfabetisk rækkefølge efter bogstavbetegnelsen.
Stk. 3. Stemmesedlen skal endvidere indeholde navnene på samtlige kandidater, der er opstillet i stor- eller amtskredsen. Kandidater, der opstiller for et parti, anføres samlet i et sajrskilt felt for det pågældende parti og i den rækkefølge,
der er angivet i § 39, stk. 2, og § 40, stk. 2. Kandidater, der opstiller uden for
partierne, anføres til sidst i et særskilt felt for disse og i alfabetisk rækkefølge,
dog således at kandidater opstillet i opstillingskredsen anføres først.
Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om stemmesedlernes
indhold og udformning.
§ 44. Valgbestyrelsen sørger for, at det nødvendige antal stemmesedler og opslag er afleveret til kommunalbestyrelsen i god tid inden afstemningens begyndelse.
Kapitel 7
Afstemning på valgdagen
§ 45. I hvert afstemningsområde foregår afstemningen på ét afstemningssted.
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 stemmeafgivning. Stemmekasser skal være indrettet således, at ingen stemmeseddel
kan tages ud, uden at stemmekassen åbnes. Stemmekasser skal kunne låses eller forsegles.
Stk. 3. I stemmelokalerne skal der være opslag, der angiver samtlige partiers
og kandidaters navne i den rækkefølge, hvori de er anført på stemmesedlen. For
partierne skal tillige angives bogstavbetegnelserne.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sørger i øvrigt for, at der på hvert afstemningssted er truffet de fornødne forberedelser til afstemningen, herunder at valgstyrerne og de tilforordnede vælgere er gjort bekendt med deres opgaver på valgdagen.
§ 46. Afstemningen begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. Afstemningen sluttes, når ingen 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.
§ 47. 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
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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 vælgerens navn på valglisten, udleveres en stemmeseddel til vælgeren.
§ 48. Stemmeafgivningen sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være
til stede. På stemmesedlen sætter vælgeren et kryds ved et partinavn eller et
kandidatnavn.
Stk. 2. En vælger kan få ombyttet sin stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt afkrydset eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. Ombytning kan ikke ske, efter at
stemmesedlen er lagt i stemmekassen.
Stk. 3. Når stemmeafgivningen er foretaget, sammenfDlder vælgeren stemmesedlen, således at ingen kan se, hvordan der er stemt. Derefter lægger vælgeren
stemmesedlen i stemmekassen i overværelse af en tilforordnet vælger.
§ 49. Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende
ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet eller i øvrigt
foretage stemmeafgivningen på den foreskrevne måde, jfr. § 48, kan forlange
fornøden hjælp til stemmeafgivningen, jfr. dog stk. 3. Der kan herved ske de
nødvendige 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 vælgere. En blind eller svagsynet vælger kan dog forlange hjælp af en person, der
er udpeget af vælgeren selv.
Stk. 3. Hjælp til afkrydsning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt vælgeren
umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme.
§ 50. Valgstyrerne kan bestemme, at der i stemmelokalet foruden de personer,
som forestår afstemningen, kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stemme. 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 tilknytning hertil. De tilstedeværende skal i øvrigt rette sig efter valgstyrernes
anvisninger.
§ 51. De personer, der forestår afstemningen, må ikke under afstemningen give
en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilket parti eller hvilken kandidat 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 møder og afgiver stemme.
§ 52. Når afstemningen er afsluttet, og før stemmeoptællingen påbegyndes, optælles og sammenbindes i særskilte pakker de stemmesedler, der ikke er udle121

veret, og de stemmesedler, der er tilbageleveret ved ombytning. Derefter foretages stemmeoptælling i overensstemmelse med reglerne i §§ 68-70.

Kapitel 8
Brevstemmeafgivning
Brevstemmeafgivning her i landet
§ 53. Enhver vælger, der er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen, kan brevstemme på ethvert folkeregister her i landet.
§ 54. Vælgere, der er indlagt på eller optaget i følgende institutioner, kan brevstemme i institutionen:
1) Sygehuse.
2) Plejehjem, herunder særlige plejehjem, og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i bistandsloven.
3) Daghjem, institutioner for voksne personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der drives efter reglerne i bistandsloven, samt døgninstitutioner for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på et daghjem, eller at brevstemmeafgivning på en institution i stedet
skal ske i henhold til reglerne i stk. 3 om brevstemmeafgivning i hjemmet.
Stk. 2. Vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan brevstemme i institutionen.
Stk. 3. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne 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 tolv
dage før valgdagen. Anmodningen skal indgives til folkeregistret i opholdskommunen.
Stk. 4. Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan brevstemme på øen.
§ 55. Brevstemmer i henhold til § 54, stk. 1-3, skal afgives til 2 stemmemodtagere, der er ansat i kommunens forvaltning eller på institutionen, jfr. dog stk. 2.
Stk. 2. På de institutioner, der er nævnt i § 54, 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 § 54, stk. 4, udpeger kommunalbestyrelsen en
eller flere vælgere til at fungere som brevstemmemodtagere.
§ 56. Brevstemmeafgivning her i landet kan finde sted de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen.
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Brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland og i udlandet
§ 57. 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 diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren.
Stk. 3. Brevstemmer, der er afgivet mere end 3 måneder før valgdagen, kommer
ikke i betragtning.
Stk. 4. Når valg til folketinget er udskrevet, sørger indenrigsministeren for, at
de danske repræsentationer og andre stemmemodtagere i udlandet bliver underrettet herom.

Brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg
§ 58. 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 havanlæggets chef eller den, som chefen har udpeget, fungerer som stemmemodtager.
Stk. 2. Brevstemmer, der er afgivet mere end 3 måneder før valgdagen, kommer
ikke i betragtning, jfr. dog stk. 3 og 4.
Stk. 3. Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og deres medsejlende ægtefæller
kan afgive brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg.
Stk. 4. På danske havanlæg på dansk område kan brevstemmeafgivning finde
sted de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen.
§ 59. Når valg til folketinget er udskrevet, sørger indenrigsministeren for, at
skibsførere på danske skibe i udenrigsfart og chefer på danske havanlæg bliver
underrettet herom.
Stk. 2. Så snart skibsføreren på et dansk skib i udenrigsfart bliver bekendt med,
at der er udskrevet valg til folketinget, skal skibsføreren sørge for, at der straks
foretages brevstemmeafgivning om bord. Gennemførelse af brevstemmeafgivning kan dog undlades, hvis brevstemmerne selv ved anvendelse af hurtigste
forsendelsesmåde ikke kan påregnes at komme frem inden afstemningens begyndelse på valgdagen, eller hvis tvingende og uopsættelige skibsforretninger
er til hinder herfor. Tilsvarende regler gælder for danske havanlæg.

Brevstemmematerialet
§ 60. Brevstemmematerialet består af stemmeseddel, konvolut, følgebrev og
yderkuvert. Indenrigsministeren bestemmer brevstemmematerialets nærmere
indhold og udformning.
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Stk. 2. Indenrigsministeren tilvejebringer brevstemmematerialet. Brevstemmematerialet skal til enhver tid findes på folkeregistrene og de danske repræsentationer i udlandet samt om bord i danske skibe i udenrigsfart og på danske
havanlæg uden for dansk område.
Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning
§ 61. Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal vise fornøden legitimation til
brevstemmemodtageren. Herefter udleveres brevstemmematerialet, jfr. § 60.
Stk. 2. På stemmesedlen anføres navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti,
der har kandidater opstillet i den stor- eller amtskreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er
opstillet i den pågældende stor- eller amtskreds, anføres navnet på kandidaten,
eventuelt med tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen.
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, jfr.
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 overfor den, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket
parti 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 bopæl.
§ 62. Stemmemodtagere må ikke i forbindelse med brevstemmeafgivningen
give en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilket parti eller hvilken
kandidat vælgeren skal stemme på. De må ikke overfor uvedkommende oplyse,
om en vælger har afgivet brevstemme eller i øvrigt oplyse forhold vedrørende
en vælgers stemmeafgivning.
Stk. 2. Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, om vælgere afgiver brevstemme.
§ 63. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tilrettelæggelse og
gennemførelse af brevstemmeafgivning samt om fremgangsmåden ved afgivelse af brevstemme.
Modtagelse og kontrol af brevstemmer
§ 64. Kommunalbestyrelsen anfører tidspunktet for modtagelsen af en brevstemme på yderkuverten. I en protokol anføres det antal brevstemmer, der modtages, og datoen herfor, samt det antal brevstemmer, der videresendes til andre
kommuner, jfr. stk. 2, og datoen herfor. Indenrigsministeren foreskriver protokollens indretning.
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Stk. 2. Hvis afsenderen efter sin bopælsangivelse på yderkuverten har bopæl
i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen straks videresende brevstemmen til den pågældende kommune.
Stk. 3. Når valg er udskrevet, sørger kommunalbestyrelsen for, at brevstemmer
fra vælgere, der har afgivet brevstemme inden valgets udskrivelse og senere anmeldt flytning til en anden kommune, bliver sendt til den nye bopælskommune.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen samler og opgør antallet af brevstemmer for hvert
afstemningsområde i kommunen, hvor afsenderne efter deres bopælsangivelse
på yderkuverterne er optaget på valglisten. Komunalbestyrelsen sørger for, at
brevstemmerne inden afstemningens begyndelse er afleveret til valgstyrerne
på afstemningsstedet i det pågældende afstemningsområde.
§ 65. Valgstyrerne gennemgår brevstemmerne, om nødvendigt dagen før valgdagen. Yderkuverterne åbnes, og det undersøges, om brevstemmerne kan komme i betragtning.
Stk. 2. En brevstemme kan ikke komme i betragtning,
1) når afsenderen ikke er opført på valglisten,
2) når afsenderen er død inden valgdagen,
3) når yderkuverten indeholder andet eller mere end ét følgebrev og én konvolut,
4) når der ikke er anvendt det brevstemmemateriale, som indenrigsministeren
har tilvejebragt,
5) når den foreskrevne fremgangsmåde ved brevstemmeafgivningen ikke har
været fulgt, eller
6) når brevstemmen ikke er afgivet inden for de frister, der er nævnt i § 56,
§ 57, stk. 3, og § 58, stk. 2 - 4.
Stk. 3. Er der fra samme vælger modtaget mere end én brevstemme, der kan
komme i betragtning, kommer den sidst afgivne brevstemme i betragtning.
§ 66. Når en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et mærke ved vælgerens navn på valglisten, der angiver, at vælgeren har afgivet brevstemme.
Den uåbnede konvolut og følgebrevet lægges på ny i yderkuverten og opbevares,
indtil afstemningen er afsluttet. Derefter tages konvolutterne ud af yder ku verterne og lægges i en afstemmekasserne. Konvolutterne åbnes først i forbindelse
med stemmeoptællingen.
Stk. 2. Når en brevstemme ikke kan komme i betragtning, anføres årsagen hertil på yderkuverten, og den uåbnede konvolut og følgebrevet lægges på ny i yderkuverten.
Stk. 3. Brevstemmer, der modtages af valgstyrerne efter afstemningens begyndelse, påtegnes om modtagelsestidspunktet og kommer ikke i betragtning.
§ 67. En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan
ikke stemme ved afstemningen på valgdagen.
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Kapitel 9
Opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen
§ 68. Når afstemningen er afsluttet, foretager valgstyrerne og de tilforordnede
vælgere stemmeoptælling på afstemningsstedet. Stemmeoptællingen er offentlig. Det optælles, hvor mange stemmer der ved afstemningen er afgivet for hvert
af partierne og for hver kandidat uden for partierne. En stemme er afgivet for
det parti, inden for hvis felt på stemmesedlen vælgeren har sat kryds, eller for
den kandidat uden for partierne, ud for hvem vælgeren har sat kryds.
§ 69. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig,
1) når den er blank,
2) når det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken
kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme,
3) når det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, eller
4) når der er givet stemmesedlen et særpræg.
Stk. 2. En brevstemmeseddel er ugyldig,
1) når den er blank,
2) når det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken
kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme,
3) når der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke
er opstillet i den stor- eller amtskreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten, eller alene navnet på et parti, der ikke har opstillet kandidater i den
pågældende stor- eller amtskreds,
4) når en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel,
5) når det må antages, at stemmesedlen ikke er tilvejebragt af indenrigsministeren, eller
6) når der er givet stemmesedlen et særpræg.
Stk. 3. Valgstyrerne anfører i afstemningsbogen, hvor mange stemmesedler de
har anset for ugyldige og grundene hertil.
Stk. 4. Indenrigsministeren kan efter forelæggelse for folketingets udvalg til
valgs prøvelse fastsætte nærmere regler om bedømmelsen af stemmesedler,
herunder brevstemmesedler.
§ 70. Når stemmeoptællingen er afsluttet, indføres resultatet i afstemningsbogen, der underskrives af valgstyrerne, og resultatet meddeles de tilstedeværende. Formanden for valgstyrerne skal straks meddele resultatet til formanden for
valgbestyrelsen. I kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, kan formanden for valgbestyrelsen bestemme, at meddelelsen skal gives til en af formændene for valgstyrerne i hver opstillingskreds.
§ 71. Når formanden for valgbestyrelsen har modtaget indberetninger fra
samtlige afstemningssteder i opstillingskredsen, sammentælles de indberettede stemmetal. Straks herefter indberettes det til indenrigsministeren, hvor
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mange stemmer der i hele opstillingskredsen er afgivet for hvert parti og for
hver kandidat uden for partierne. Indenrigsministeren foreskriver den nærmere fremgangsmåde ved indberetningen.
§ 72. Senest dagen efter at afstemningen har fundet sted, samles valgbestyrelsen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). I opstillingskredse, der består af flere kommuner, samles valgbestyrelsen i kredskommunen. Fintællingen er offentlig.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sørger for, at afstemningsbøgerne, de benyttede
valglister og valgkort samt stemmesedlerne og brevstemmematerialet er til stede ved fintællingen. Kommunalbestyrelsen opbevarer en kopi af afstemningsbøgerne.
§ 73. For hvert afstemningsområde foretager valgbestyrelsen en ny optælling
og bedømmelse af de afgivne stemmesedler efter reglerne i §§ 68 og 69. Resultaterne af optællingerne indføres i valgbogen. Derefter opgøres, hvor mange stemmer der i hele opstillingskredsen er tilfaldet hvert parti og hver kandidat uden
for partierne. Resultatet indføres i valgbogen og meddeles de tilstedeværende.
Stk. 2. Der foretages samtidig en opgørelse for hele opstillingskredsen af, hvorledes de afgivne stemmer skal fordeles på hver enkelt kandidat, jfr. stk. 3-5.
Stk. 3. Har vælgeren sat kryds ud for navnet på en kandidat eller såvel ud for
navnet på en kandidat som ud for navnet på det parti, kandidaten er opstillet
for, anses stemmesedlen som afgivet for kandidaten (personlig stemme).
Stk. 4. Har vælgeren sat kryds ud for navnet på et parti eller inden for partifeltet på en sådan måde, at det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken af partiets
kandidater vælgeren har villet give sin stemme, anses stemmesedlen som afgivet for partiet (partistemme).
Stk. 5. Ved kredsvis opstilling tilfalder partistemmerne efter stk. 4 partiets kandidat i opstillingskredsen. Ved sideordnet opstilling fordeles partistemmerne
mellem partiets kandidater i opstillingskredsen i forhold til deres personlige
stemmetal, jfr. stk. 3. Er to eller flere kandidater lige berettiget til en partistemme foretages lodtrækning ved indenrigsministerens foranstaltning. Hvis der i
opstillingskredsen ikke er opstillet nogen kandidat for partiet, tilfalder partistemmerne ikke nogen kandidat, men opføres særskilt som "Andre partistemmer". Har der været anmeldt partiliste, tillægges disse stemmer dog den kandidat, der er anmeldt som partilistens første kandidat i stor- eller amtskredsen.
Stk. 6. Resultatet af opgørelsen indføres i valgbogen og meddeles de tilstedeværende.
§ 74. Valgbogen underskrives af hele valgbestyrelsen. I særskilte pakker sammenbindes
1) de stemmesedler, der ikke er udleveret,
2) de stemmesedler, der er tilbageleveret ved ombytning,
3) de afgivne blanke og andre ugyldige stemmesedler,
4) de gyldige stemmesedler, således at de personlige stemmer for hver kandidat
og parti stemmerne for hvert parti samles i pakker for sig, samt
5) brevstemmematerialet.
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Stk. 2. Hver pakke påtegnes om indholdet og forsegles. Pakkerne samt valgbogen, afstemningsbøgerne, valgkortene og valglisterne opbevares som foreskrevet i § 104.
Stk. 3. Senest dagen efter opgørelsen sender formanden for valgbestyrelsen en
kopi af valgbogen til indenrigsministeren. Kopien skal være attesteret af formanden.
Kapitel 10.
Valgets opgørelse
§ 75. Når indenrigsministeren har modtaget de attesterede kopier af valgbøgerne, foretages den samlede opgørelse af valget på grundlag heraf.
Kredsmandaternes fordeling
§ 76. For hvert parti sammentælles de stemmer, der er tilfaldet partiet i samtlige opstillingskredse i stor- eller amtskredsen. Ligeledes sammentælles de stemmer, der er tilfaldet hver kandidat uden for partierne.
Stk. 2. Hvert stemmetal, der fremkommer ved sammentællingen, jfr. stk. 1, divideres med 1,4-3-5-7 osv., indtil der er foretaget et så stort antal divisioner som
det antal mandater, der højst kan ventes at tilfalde partiet eller kandidaten
uden for partierne. Det parti eller den kandidat uden for partierne, der har den
største af de fremkomne kvotienter, får det første mandat i stor- eller amtskredsen. Den næststørste kvotient giver ret til det andet mandat, og så fremdeles,
indtil alle stor- eller amtskredsens kredsmandater er fordelt mellem partierne
og kandidaterne uden for partierne. Er to eller flere kvotienter lige store, foretages lodtrækning.
Tillægsmandater nes fordeling på partier
§ 77. Tillægsmandaterne fordeles blandt partier, der enten
1) har opnået mindst ét kredsmandat, eller
2) inden for hver af to af de tre landsdele, der er nævnt i § 8, stk. 1, har opnået
mindst lige så mange stemmer som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i landsdelen er afgivet pr. kredsmandat, eller
3) i hele landet har opnået mindst 2 pct. af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. Det opgøres, hvor mange stemmer der i hele landet er tilfaldet hvert af
de partier, der er berettiget til tillægsmandater efter stk. 1. Det samlede stemmetal for disse partier divideres med tallet 175 med fradrag af det antal kredsmandater, der måtte være tilfaldet kandidater uden for partierne. Med det tal,
der herved fremkommer, divideres hvert af partiernes stemmetal. De herved
fremkomne kvotienter angiver, hvor mange mandater hvert parti i forhold til
stemmetal er berettiget til. Hvis disse kvotienter ikke er hele tal og derfor tilsammen ikke giver det hele antal mandater, når brøkerne bortkastes, forhøjes
de største brøker, indtil antallet er nået (den største brøks metode). Er to eller
flere brøker lige store, foretages lodtrækning.
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Stk. 3. Hvis ingen partier har opnået flere kredsmandater end det samlede mandattal, som partiet i forhold til sit stemmetal er berettiget til, jfr. stk. 2, er fordelingen i stk. 2 endelig. Det antal tillægsmandater, der tilkommer de enkelte
partier, beregnes herefter som forskellen mellem partiets samlede mandattal og
dets kredsmandater.
Stk. 4. Hvis et parti har opnået flere kredsmandater end det samlede mandattal, som partiet i forhold til sit stemmetal er berettiget til, jfr. stk. 2, foretages
en ny beregning. Ved denne beregning ses bort fra partier, som har opnået et
antal kredsmandater lig med eller større end det samlede mandattal, som de
er berettiget til i forhold til deres stemmetal. For de partier, der herefter kommer i betragtning, foregår fordelingen af mandaterne efter tilsvarende regler
som i stk. 2, og antallet af tillægsmandater, der tilfalder de enkelte partier, beregnes som anført i stk. 3.
Stk. 5. Hvis et parti efter den fornyede beregning har opnået flere mandater end
det mandattal, som partiet i forhold til sit stemmetal er berettiget til, jfr. stk.
2, får partiet tildelt det mandattal, som er beregnet i henhold til stk. 2. Der foretages en ny fordeling af de resterende mandater på de øvrige partier efter tilsvarende regler som i stk. 2 og 3.
Fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele
§ 78. For hvert af de partier, der ifølge § 77 skal have tillægsmandater, opgøres,
hvor mange stemmer partiet har fået i hver af de 3 landsdele.
Stk. 2. Hvert af disse stemmetal divideres med tallene 1-3-5-7 osv. Derefter udelades så mange af de største kvotienter, som svarer til det antal kredsmandater,
som partiet har fået i landsdelen ifølge § 76.
Stk. 3. Den landsdel og det parti, der herefter har den største kvotient, får det
første tillægsmandat. Den landsdel og det parti, der har den næststørste kvotient, får det næste tillægsmandat og så fremdeles. Når en landsdel eller et parti
har fået det antal tillægsmandater, som den eller det skal have, jfr. §§ 10 og 77,
kommer landsdelen eller partiet ikke videre i betragtning. Fordelingen fortsættes for de andre landsdele og for de øvrige partier, indtil samtlige tillægsmandater er fordelt. Hvis et parti, der ikke har fået stemmer i alle 3 landsdele, ved denne fordeling ikke kan få tildelt de tillægsmandater, som partiet er berettiget til,
skal disse forlods tildeles partiet i de landsdele, hvor der er afgivet stemmer for
det.
Fordeling af partiernes tillægsmandater på stor- og amtskredse
§ 79. Inden for den eller de landsdele, hvor et parti har fået tillægsmandater
ifølge § 78, divideres partiets stemmetal i de enkelte stor- eller amtskredse med
tallene 1-4-7-10 osv. I hver stor- eller amtskreds udelades derefter så mange af
de største kvotienter, som svarer til det antal kredsmandater, som partiet har
fået i stor- eller amtskredsen.
Stk. 2. Den stor- eller amtskreds, der herefter har den største kvotient, får det
første tillægsmandat. Det næste tillægsmandat tilfalder den stor- eller amts129

kreds, der har den næststørste kvotient, og så fremdeles, indtil det antal tillægsmandater, som partiet har fået i landsdelen, er fordelt.
Stk. 3. Er ved fordelingen af tillægsmandaterne på landsdele eller på stor- og
amtskredse to eller flere kvotienter lige store, foretages lodtrækning.
Kandidatudvælgelsen
§ 80. På grundlag af optællingen af kandidaternes stemmetal i de enkelte opstillingskredse, jfr. § 73, stk. 3-5, opgøres det, hvilke af partiernes kandidater
der har opnået valg.
Stk. 2. For hver stor- og amtskreds sammentælles det antal stemmer, hver kandidat har fået, herunder de partistemmer der er tilfaldet kandidaten, jfr. § 73,
stk.5.
§ 81. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter stemmetallenes størrelse i det
antal, hvori der er tilfaldet partiet mandater i stor- eller amtskredsen, jfr. dog
§ 82. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
§ 82. Hvis et parti har anmeldt partiliste i stor- eller amtskredsen, jfr. § 41, stk.
1, foretages opgørelsen af, hvilke kandidater der er valgt, på følgende måde:
1) Partiets samlede antal stemmer i stor- eller amtskredsen, jfr. § 76, stk. 1, divideres med et tal, der er én større end det antal kreds- og tillægsmandater,
der er tilfaldet partiet i stor- eller amtskredsen. Det derved fremkomne tal
forhøjes, uanset om det er et helt tal, til det næste hele tal. Dette tal er herefter partiets fordelingstal i stor- eller amtskredsen.
2) Har en kandidat efter sammentællingen i § 80, stk. 2, opnået et stemmetal
i stor- eller amtskredsen, der er lig med eller større end fordelingstallet, er
den pågældende valgt. Har flere kandidater opnået fordelingstallet, er de pågældende valgt i partilistens rækkefølge.
3) Opnås det ikke herved at få besat de mandater, der er tilfaldet partiet i storeller amtskredsen, er de øvrige kandidater valgt i partilistens rækkefølge i
det antal, hvori partiet endnu er berettiget til mandater.
4) Har ingen af kandidaterne opnået fordelingstallet, er kandidaterne valgt i
partilistens rækkefølge i det antal, hvori der er tilfaldet partiet mandater i
stor- eller amtskredsen.
Valgbreve og stedfortræderliste
§ 83. Indenrigsministeren udfærdiger valgbreve for de kandidater, der er
valgt, dog med forbehold af folketingets godkendelse af valgene.
§ 84. Indenrigsministeren udarbejder en stedfortræderliste. På listen opføres de kandidater, der ikke er valgt, men som er berettiget til at indtræde i
folketinget som stedfortrædere, jfr. § 92.
Stk. 2. For et parti, der ikke har fået tillægsmandater, foretages til brug for
stedfortræderlisten tilsvarende beregninger som nævnt i § 79.
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§ 85. Stedfortræderlisten udarbejdes særskilt for hver landsdel og for hvert
parti inden for landsdelen. Inden for hver landsdel opføres for hvert parti de enkelte stor- eller amtskredse i rækkefølge efter størrelsen af de kvotienter, der
er beregnet efter § 79 og § 84, stk. 2, og som ikke har givet tillægsmandat. Den
stor- eller amtskreds, der har den største af de nævnte kvotienter, opføres først.
Derefter opføres den stor- eller amtskreds, der har den næststørste kvotient, og
så fremdeles.
Stk. 2. For hver stor- eller amtskreds opføres kandidaterne på stedfortræderlisten i den rækkefølge, hvori de som stedfortrædere er berettiget til at indtræde
i folketinget. Den kandidat, der har fået det største antal stemmer uden at blive
valgt, opføres først. Derefter opføres den kandidat, der har fået det næststørste
antal stemmer, og så fremdeles, jfr. dog stk. 3.
Stk. 3. Har partiliste været anmeldt, bestemmes rækkefølgen på stedfortræderlisten af den rækkefølge, hvori de kandidater, der ikke er valgt, er opført på partilisten.
§ 86. Indenrigsministeren sender til folketinget ved dets sammentræden:
1) De kopier af valgbøgerne, der er modtaget fra opstillingskredsenes valgbestyrelser, jfr. § 74, stk. 3.
2) Beregningerne af kreds- og tillægsmandaternes fordeling, jfr. §§ 76-79.
3) Opgørelsen af, hvilke kandidater der er valgt, jfr. §§ 76 og 80-82, og
4) Stedfortræder listen, jfr. §§84 og 85.

Kapitel 11
Folketingets godkendelse af valget
§ 87. Folketinget afgør gyldigheden af kandidaternes valg.
Stk. 2. Folketinget afgør, om de beregninger og opgørelser, som indenrigsministeren har foretaget, kan godkendes, eller om indenrigsministeren skal
foretage nye beregninger eller opgørelser. Folketinget kan endvidere pålægge indenrigsministeren at indhente stemmemateriale m.m. til folketinget.
Stk. 3. Folketinget kan palaîgge valgbestyrelserne at foretage en fornyet gennemgang og opgørelse af det materiale eller dele heraf, der har været benyttet ved folketingsvalget, jfr. § 72, stk. 2.
§ 88. Enhver vælger kan klage over folketingsvalg. Klager skal stiles til folketinget og sendes til indenrigsministeren. Klager skal være indenrigsministeren i hænde senest ugedagen efter valgdagen.
§ 89. Hvis folketinget træffer afgørelse om, at afstemningen i en opstillingskreds er ugyldig, udsættes godkendelsen af kandidaternes valg i storeller amtskredsen. Kandidaterne i stor- eller amtskredsen anses dog foreløbig som lovligt valgte. Godkendelsen af samtlige tillægsmandater har i så
fald foreløbig gyldighed.
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§ 90. Folketinget afgør, i hvilket omfang og på hvilken måde omvalg skal afholdes. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret og var optaget på valglisten på den almindelige valgdag, afgive stemme.
Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter og bekendtgør dagen for afholdelsen af
omvalg.
Stk. 3. Når omvalg har fundet sted, foretages fornødne nye beregninger og opgørelser.
Stk. 4. Gyldighedsperioden for omvalg følger gyldighedsperioden for valgene på
den almindelige valgdag.
§ 91. Hvis folketinget træffer afgørelse om, at en valgt kandidat ikke er valgbar, indtræder den pågældendes stedfortræder, jfr. § 92.
§ 92. En stedfortræder indtræder i folketinget, når et folketingsmedlem ophører med at være medlem, og i øvrigt efter de regler herom, der er fastsat i folketingets forretningsorden.
Stk. 2. Hvis et parti ikke har stedfortrædere til at besætte et ledigt mandat i
en stor- eller amtskreds, overføres mandatet til den stor- eller amtskreds inden
for landsdelen, som er nærmest berettiget til mandatet, jfr. § 85, stk. 2.
Stk. 3. Er der ikke i landsdelen nogen stedfortræder for partiet, overføres mandatet til den stor- eller amtskreds inden for de to andre landsdele under ét, hvor
partiet i henhold til beregningerne i § § 79 og 84, stk. 2, har den største kvotient,
der ikke har givet tillægsmandat. Mandatet overføres til den landsdel, hvor
denne stor- eller amtskreds ligger.
Stk. 4. Hvis der ikke efter reglerne i stk. 1-3 er nogen stedfortræder, afgør folketinget, om der skal afholdes udfyldningsvalg, jfr. § 93.
§ 93. Hvis der skal afholdes udfyldningsvalg, gælder valget af det nye medlem
for den resterende del af gyldighedsperioden for valgene på den almindelige
valgdag.
Kapitel 12
Folkeafstemninger
§ 94. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på folkeafstemninger,
der afholdes i henhold til grundlovens § 20, stk. 2, § 29, stk. 2, og § 42.
§ 95. Meddelelse om, at der skal afholdes folkeafstemning om et lovforslag eller
en stadfæstet lov, gives af folketingets formand til statsministeren og indenrigsministeren.
Stk. 2. Statsministeren bekendtgør lovforslaget eller loven i Statstidende med
meddelelse om, hvilken dag folkeafstemning finder sted. Folkeafstemning i
henhold til grundlovens § 20, stk. 2, og § 42 skal afholdes tidligst 12 og senest
18 søgnedage efter bekendtgørelsen.
Stk. 3. Folkeafstemning foregår i de samme afstemningsområder som valg til
folketinget.
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§ 96. Enhver, der har valgret til folketinget og er optaget på valglisten, har ret
til at deltage i folkeafstemninger.
Stk. 2. Når dagen for en folkeafstemning er fastsat, skal kommunalbestyrelsen
udarbejde en valgliste over kommunens vælgere og udsende valgkort i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4 for folketingsvalg.
Stk. 3. Senest 10 dage før folkeafstemningen meddeler indenrigsministeren dag
og tid for afstemningen samt udsendelsen af valgkort i overensstemmelse med
reglerne i kapitel 4 for folketingsvalg.
§ 97. Senest når dagen for en folkeafstemning er fastsat, vælges valgbestyrelse,
valgstyrere og tilforordnede vælgere i overensstemmelse med reglerne i kapitel
5 for folketingsvalg og med de opgaver, der er nævnt i dette kapitel, dog med
de ændringer, der følger af afstemningens karakter.
Stk. 2. Ved folkeafstemninger fører valgbestyrelsen og valgstyrerne en særlig
valgbog, henholdsvis afstemningsbog (indberetningsskemaer), der foreskrives
af indenrigsministeren.
§ 98. På stemmesedlerne ved folkeafstemninger skal klart adskilt være trykt
ordene "Ja" og "Nej".
Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om stemmesedlernes
indhold og udformning.
§ 99. Afstemningen på afstemningsdagen finder sted i overensstemmelse med
reglerne i kapitel 7 for folketingsvalg, jfr. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Ved stemmeafgivningen sætter vælgere, der stemmer for lovforslaget eller loven, et kryds ved ordet "Ja" på stemmesedlen, mens vælgere, der stemmer
imod, sætter et kryds ved ordet "Nej". Ved opslag i stemmerummet skal der gives vælgerne vejledning herom.
Stk. 3. Hvis der samme dag afholdes afstemning om to eller flere lovforslag eller
love, skal der på hvert afstemningssted findes særskilte stemmekasser til brug
for hver afstemning. Vælgeren skal modtage en stemmeseddel til hver afstemning. Vælgeren skal tage samtlige stemmesedler med ind i stemmerummet og
efter stemmeafgivning lægge dem i de pågældende stemmekasser.
§ 100.
lerne i
Stk. 2.
"Nej".
Stk. 3.

Ved folkeafstemning kan der brevstemmes i overensstemmelse med regkapitel 8 for folketingsvalg, jfr. dog stk. 2-3.
På brevstemmesedlerne skal klart adskilt være trykt ordene "Ja" og
Stemmeafgivningen foregår som angivet i § 99, stk.2.

§ 101. Afslutningen af afstemningen på afstemningsstedet, den foreløbige og
endelige optælling af stemmerne og indberetningen til indenrigsministeren om
afstemningen sker i overensstemmelse med reglerne i kapitel 9 for folketingsvalg med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, jfr. dog stk. 2.
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Stk. 2. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig,
1) når den er blank,
2) når den ikke er afkrydset i overensstemmelse med § 99, stk. 2,
3) når det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet,
4) når det må antages, at brevstemmesedlen ikke er tilvejebragt af indenrigsministeren,
5) når en konvolut ved brevstemmeafgivning indeholder andet eller mere end
én stemmeseddel, eller
6) når der er givet stemmesedlen et særpræg.
Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter forelæggelse for folketingets udvalg til
valgs prøvelse fastsætte nærmere regler om bedømmelse af stemmesedler.
§ 102. Indenrigsministeren opgør resultatet af folkeafstemningen og bekendtgør dette i Statstidende.
§ 103. Enhver vælger kan klage over folkeafstemninger. Klager skal stiles til
folketinget og sendes til indenrigsministeren. Klager skal være indenrigsministeren i hænde senest ugedagen efter afstemningen.

Kapitel 13
Forskellige bestemmelser
§ 104. Valgbogen, afstemningsbøgerne, valglisterne, valgkortene, stemmesedlerne samt øvrigt valgmateriale, som valgbestyrelsen har modtaget i forbindelse med folketingsvalg eller folkeafstemninger, opbevares af kommunalbestyrelsen. I opstillingskredse, der består af flere kommuner, opbevares valgmaterialet
af kommunalbestyrelsen i kredskommunen.
Stk. 2. Hver kommunalbestyrelse opbevarer en kopi af afstemningsbøgerne
samt øvrigt valgmateriale, som kommunalbestyrelsen har modtaget.
Stk. 3. Valglisterne, valgkortene, stemmesedlerne samt kopierne af afstemningsbøgerne skal tilintetgøres, når klagefristen er udløbet, jfr. §§ 88 og 103,
og eventuelle klager over valget er endeligt afgjort. Øvrigt valgmateriale skal
opbevares som foreskrevet i henhold til lov om kommunernes styrelse.
§ 105. Udgifterne ved folketingsvalg og folkeafstemninger afholdes af kommunerne, jfr. dog stk. 2 og 3. Udgifter, der forskudsvis er afholdt af kredskommunen, fordeles af valgbestyrelsens formand på opstillingskredsens kommuner i
forhold til det senest offentliggjorte folketal.
Stk. 2. Udgifterne til brevstemmematerialet afholdes af statskassen.
Stk. 3. Udgifter til porto til forsendelse af brevstemmer afholdes af den myndighed, institution, skib eller havanlæg, som stemmemodtageren repræsenterer.
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§ 106. Den, der tilsidesætter de pligter, der påhviler vedkommende efter denne
lov, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den
øvrige lovgivning.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bødestraf
for overtrædelse af bestemmelser i disse.
§ 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.

AFSNIT II. VEDERLAG OG PENSION MV.
Kapitel 14
Folketingets medlemmer

Kapitel 15
Folketingets formand

AFSNIT III. IKRAFTTRÆDELSE
Kapitel 16
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FORTEGNELSE OVER FOLKETINGSVALGKREDSE *)
A. KØBENHAVN - FREDERIKSBERG.
Storkredse

Opstillingskredse
i storkredsen

1. Søndre
storkreds

2 Christianshavnskredsen

Den del af København, som begrænses
af havneløbet, Kalvebodstrand, kommunegrænsen, Røde Mellemvej, Peder
Lykkes Vej, Tingvej, Amagerbrogade,
Christmas Møllers Plads, Christianshavns Voldgrav til en linje nord for
Margreteholm og ud i Øresund, samt
søforterne.

3 Rådhuskredsen

Den del af København, som begrænses
af havneløbet, Dybbølsbroens forlængelse, Dybbølsbroen, Vestbanen, Vesterbrogade, Skt. Jørgens Allé, GI. Kongevej, kommunegrænsen, Peblinge- og
Sortedamssøen til Fredensbro, Sølvgade, Øster Voldgade, Kystbanen og Marmorvej.

4 Sundbykredsen

Den del af København, som begrænses
af Italiensvej, Kastrupvej, Tycho Brahes
Allé, Amagerbrogade, Tingvej, Peder
Lykkes Vej og Røde Mellemvej.

Del af kommunen i opstillingskredsen

*) I lovudkastet er alene optaget et uddrag af valgkredsfortegnelsen til illustration af
de redaktionelle ændringer, som bl.a. indførelsen af begrebet "kredskommunen" og
navngivning af alle opstillingskredse medfører. Der foreslås ingen ændringer i valgkredsinddelingen. M.h.t. den samlede valgkredsfortegnelse henvises til gældende folketingsvalglov, optaget som Bilag 5 til betænkningen.
136

B. ØERNE
Amtskredse

Opstillingskredse
i amtskredsen

Kommune, kommuner eller del af
kommune i opstillingskredsen

Kredskommune

1. Københavns 1 Gentofte kredsen Den del af Gentofte kommune, der
amtskreds
ligger vest for en linje fra kommunegrænsen gennem Lyngbyvej, Bernstorffsvej, Femvejen og Vilvordevej,
og derfra mod nordvest ad Klampenborgvej til kommunegrænsen.
2 Lyngbykredsen
Lyngby-Taarbæk, Søllerød
Lyngby-Taarbæk
3 Ballerupkredsen
Ballerup, Ledøje-Smørum, Værløse.
Ballerup
4 Glostrupkredsen
Albertslund, Glostrup, Høje Tåstrup,
Ishøj, Vallensbæk.
Glostrup
5 Hellerupkredsen
Den del af Gentofte kommune, der
ligger øst for en linje fra kommunegrænsen gennem Lyngby vej, Bernstorffsvej, Femvejen og Vilvordevej og
herfra mod nordvest ad Klampenborgvej til kommunegrænsen.
6 Gladsaxekredsen
Gladsaxe.
7 Hvidovrekredsen
Brøndby, Hvidovre.
Hvidovre
8 Amagerkredsen
Dragør, Tårnby
Tårnby
9 Rødovrekredsen
Herlev, Rødovre
Rødovre
2. Frederiksborg 1 Helsingørkredsen
amtskreds
2 Fredensborgkredsen
3 Hillerødkredsen
4 Frederiksværkkredsen
3. Roskilde
amtskreds

1 Roskilde
2 Køge
3 Lejre

Helsingør.
Birkerød, Fredensborg-Humlebæk,
Græsted-Gilleleje, Hørsholm, Karlebo.
Allerød, Farum, Hillerød, Slangerup,
Stenløse, Ølstykke.
Frederikssund, Frederiksværk, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Skibby,
Skævinge.
Gundsø
Greve, Solrød, Vallø.
Bramsnæs, Hvalsø, Ramsø, Skovbo

FredensborgHumlebæk
Hillerød
Frederiksværk

Roskilde,
Køge
Lejre
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BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET
Bemærkninger til kapitel 1. Valgret og valgbarhed
Til §§ 1-3
Bestemmelserne om valgret og om optagelse på valglisten som betingelse for
at udøve valgret svarer til gældende lovs §§ 1-3. I § 2 er dog foretaget enkelte
ændringer af rent sproglig karakter.
Til 14
Bestemmelsen i § 4, stk. 2, om opstilling uanset indsigelser om manglende
valgbarhed svarer til § 26 i den gældende lov. Det foreslås dog, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af bestemmelsen, at den kun gælder for kandidater,
der senest på valgdagen er fyldt 18 år.
Til § 5
Bestemmelsen om, at ingen kan opstilles uden selv at have anmeldt sig til valg,
svarer til § 24 i den gældende lov. Medlemskab af folketinget er ikke - i modsætning til medlemskab af kommunale råd - et borgerligt ombud.
Til § 6
Bestemmelsen om valgperioden mv. og om udskrivning af nyvalg svarer til bestemmelserne i gældende lovs §§ 75 og 77.
Bemærkninger til kapitel 2. Valgkredse og afstemningsområder.
Stedlig mandatfordeling
Til § 7
Bestemmelsen om, hvor mange medlemmer der i alt vælges til folketinget og
hvor mange heraf på Færøerne og i Grønland, samt at der for disse dele af riget
fastsættes regler om valget ved særlige love, svarer til gældende lovs § 17, stk.
1 og stk. 9. Bestemmelsen om, at såvel Færøerne som Grønland udgør særlige
valgområder, er udgået som overflødig.
Til § 8
Bestemmelsen om landets inddeling i valgmæssig henseende (valgkredse) svarer til gældende lovs § 17, stk. 2-3. Der er dog foreslået en sproglig forenkling/modernisering derved, at betegnelsen "områder" er erstattet af betegnelsen "landsdele", at betegnelsen "hovedstadens område" er erstattet af betegnelsen "København-Frederiksberg" samt at begrebet "opstillingskredsens valgsted"er udgået og erstattet af "kredskommune". Dette begreb er for opstillingskredse, der består af flere kommuner, betegnelsen for den kommune, hvor
opstillingskredsens fælles funktioner udføres, og hvis borgmester er formand
for valgbestyrelsen.
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Endvidere er indenrigsministerens bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i valgkredsfortegnelsen ikke mere kædet sammen med ændringer i den
kommunale inddeling. Denne sammenkædning er dels overflødig (mindre ændringer i kommunernes grænser medfører automatisk ændringer i andre inddelinger, der er baseret på kommuner/amtskommuner), dels utilstrækkelig,
idet den ikke, som den foreslåede bestemmelse, giver den ønskelige og nødvendige hjemmel til at foretage mindre ændringer i opstillingskredsenes grænser i
kommuner, der omfatter flere opstillingskredse. Indenrigsministeriets årlige
fællesbekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner vil derfor for fremtiden kun komme til at indeholde et særligt afsnit
om ændringer i folketingsvalgkredsene, såfremt der sker mindre ændringer i
opstillingskredsenes grænser i de (store) kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, eller andre mindre ændringer, der ikke er knyttet til den kommunale inddeling.
Til §9
Bestemmelsen om afstemningsområder svarer indholdsmæssigt til bestemmelsen i gældende lovs § 28. Formuleringen foreslås dog ændret, således at det
kommer til at fremgå, at det er den almindelige regel, at en kommune er inddelt
i flere afstemningsområder, mens det er undtagelsen, at en kommune kun udgør ét afstemningsområde. Dette svarer til de faktiske forhold. Ved folketingsvalget i januar 1984 var der i alt 1954 afstemningsområder. Kun 4 kommuner
var ikke inddelt i flere afstemningsområder. De hidtidige bestemmelser om, at
10% af vælgerne i kommunen og 25% af vælgerne i afstemningsområdet kan
forlange kommunen opdelt i afstemningsområder, henholdsvis kan forhindre
nedlæggelse af et afstemningsområde, foreslås på denne baggrund ophævet.
Til § 10
Bestemmelsen om beregningerne vedrørende den stedlige mandatfordeling
svarer til gældende lovs § 17, stk. 4-8, med de sproglige ændringer, der er nævnt
ovenfor i bemærkningerne til § 8. I stk. 2 er for en ordens skyld indsat en bestemmelse om lodtrækning i tilfælde af, at to eller flere brøker er lige store.
Bemærkninger til kapitel 3. Partier, der har ret til at deltage i
folketingsvalg
Til § 11
Bestemmelsen om, hvilke partier der har ret til at deltage i folketingsvalg, svarer til § 23, stk. 1, i den gældende folketingsvalglov. De nærmere regler om partianmeldelse er dog udskilt til en selvstændig paragraf (§ 12). Endvidere er bestemmelsen om, at folketingets formand, når valg er udskrevet, skal meddele
indenrigsministeren, hvilke af folketingets partier der er berettiget til deltage
i folketingsvalg, udgået, idet den må anses for overflødig.
I § 11, stk. 3, fastslås, at de partier, der har ret til at deltage i folketingsvalg,
benævnes opstillingsberettigede partier.
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TU § 12

Bestemmelsen om, hvilke krav der stilles til partianmeldelse, svarer til § 23,
stk. 2 - 5, i den gældende lov. De nærmere regler om, hvilke partinavne der ikke
kan godkendes for et nyt parti, er dog udskilt til en særlig paragraf (§13). Endvidere er fristen for partianmeldelse rykket 4 timer frem (fra kl. 16 til kl. 12). Reglerne om fornyelse af en formulargodkendelse er formuleret i overensstemmelse
med indenrigsministeriets praksis på området.
Det bemærkes, at "særlige forhold" bl.a. kan foreligge, hvis der kun har manglet få vælgererklæringer til at foretage partianmeldelse.
Vælgererklæringerne tilintetgøres af indenrigsministeren, når partianmeldelsen er udløbet, dvs. når der har været afholdt folketingsvalg, uden at partiet har
opnået repræsentation, dog tidligst 1 år efter partianmeldelsen. Hvis partiet
opnår repræsentation i folketinget inden 1 år efter partianmeldelsen, anses
denne ligeledes for at være udløbet. Spørgsmålet om, hvornår partianmeldelsen
udløber, har ikke blot betydning for det pågældende partis adgang til at deltage
i folketingsvalg, men også for, hvornår vælgererklæringerne skal tilintetgøres
og for, hvilke vælgererklæringer der ikke kan medregnes ved anmeldelsen af
nye partier.
Til § 13
Bestemmelsen om, hvilke partinavne der ikke kan godkendes for nye partier,
svarer stort set til de hidtidige bestemmelser i § 23, stk. 4, 3. - 5. pkt., og den
praksis indenrigsministeriet har fulgt ved anvendelsen af disse bestemmelser.
I § 13, stk. 2, er dog fastslået det princip, at navne på partier, som deltog i sidste
valg uden at opnå repræsentation, kun kan godkendes for de pågældende partier. Tilsvarende gælder for så vidt angår danske Europa-Parlamentspartier.
Til § 13, stk. 1, nr. 3, bemærkes, at et navn kan give anledning til forveksling
med et andet parti, ikke blot når navnet har lighed med navnet på et andet parti, men også ved lighed med et andet partis officielle eller uofficielle bogstavbetegnelse.
Partinavne, der kan optages i indenrigsministeriets partinavneregister, kan
ikke (tillige) optages i foreningsregistret, der er oprettet i medfør af lov nr. 100
af 31. marts 1926.
Til § 14
Bestemmelsen om tildeling af bogstavbetegnelser til opstillingsberettigede
partier svarer til den gældende bestemmelse i § 23, stk. 6.
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Bemærkninger til kapitel 4. Valglister og valgkort. Valgretsnævnet
Til § 15
Bestemmelsen, der svarer til gældende lovs § 5, indeholder den almindelige regel om optagelse på valglisten, der går ud på, at vælgerne optages på valglisten
i den kommune, hvor de er optaget i folkeregistret, og dermed den kommune,
hvor de har fast bopæl. Der forekommer dog tilfælde, hvor der ikke er sammenfald mellem folkeregister- og bopælskommune, og i så fald optages vælgeren på
valglisten i den kommune, hvor vedkommende er optaget i folkeregistret. Det
drejer sig f.eks. om visse grupper af værnepligtige og søfolk samt personer uden
fast bopæl. Det er derfor mest dækkende at anføre, at vælgeren skal optages på
valglisten i den kommune, hvor vælgeren er tilmeldt folkeregistret, fremfor i
den kommune, hvor vælgere har fast bopæl. Bestemmelsen er udformet i overensstemmelse hermed.
Bestemmelsen i gældende lovs § 6 om optagelse på valglisten i seneste bopælskommune af personer, der opholder sig på områder i Grønland uden for den
kommunale inddeling, foreslås ophævet, idet de pågældende for fremtiden foreslås optaget på folketingsvalglisten i Nuuk (Godthåb) kommune. Dette forudsætter, at der gennemføres en dertil svarende ændring af den grønlandske folketingsvalglov. Bestemmelsen i § 6 foreslås derfor opretholdt, indtil det er sket,
jfr. ikrafttrædelsesbestemmelsen i § ....
Til § 16
Bestemmelsen indeholder de særlige regler om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af valglovens § 2 (såvel i gældende lov, som i lovforslaget),
dvs. visse udlandsdanskere, herunder diplomater m.fl. De bestemmelser, der
svarer til § 16, indeholdes i gældende lovs §§ 7 og 8.1 forhold til gældende lov
indeholder § 16 den realitetsændring, at diplomater m.fl., omfattet af § 2, stk.
1, for fremtiden skal optages på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret, og ikke på valglisten i Københavns kommune som
efter gældende lov.
Herefter kommer der til at gælde samme regler om "valglistekommunen" for
diplomater m.fl. og de udlandsdanskere, der er omfattet af § 2, stk. 2. Der vil
fortsat være den forskel, at diplomater m.fl. forbliver optaget på valglisten i
medfør af § 16, så længe de opholder sig i udlandet, uanset opholdets varighed,
mens optagelse på valglisten af de udlandsdanskere, der er omfattet af § 2, stk.
2, sker for 2 år ad gangen, men med adgang til forlængelse, såfremt de pågældende fortsat må anses for at have bevaret fast bopæl her i riget, uanset det midlertidige ophold i udlandet.
I øvrigt foreslås, at de detaljerede regler om behandlingen af sager om optagelse
på valglisten af vælgere, der er omfattet af § 2, for fremtiden fastsættes af indenrigsministeren i en bekendtgørelse. Bestemmelsen om, at anmodning
om optagelse på valglisten slal indgives på en særlig formular, der
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foreskrives af indenrigsministeren, er dog bibeholdt i lovteksten for at markere,
at kun anmodninger, der opfylder dette formkrav, vil blive taget under realitetsbehandling. For § 2, stk. 1-vælgere har det ikke hidtil i loven været foreskrevet,
at anmodningen skulle indgives på en særlig formular. I praksis anvendes imidlertid i disse tilfælde en blanket(formular), som udenrigsministeriet har udarbejdet i samarbejde med indenrigsministeriet. Denne formular foreslås nu lovhjemlet og gjort obligatorisk.
Til § 17
Bestemmelserne om valgretsnævnets opgaver og sammensætning svarer indholdsmæssigt til gældende lovs §§ 9 og 10.
De inhabilitetsregler, der hidtil har været fastsat i gældende lovs § 9, stk. 2,
foreslås ophævet, idet valgretsnævnet i denne henseende nu er omfattet af reglerne i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985), herunder denne lovs
regler om speciel inhabilitet.
Beskrivelsen af valgretsnævnets kompetence/opgaver, jfr. § 16, stk. 2, er forenklet i forhold til beskrivelsen i gældende lovs § 10, stk. 1. Valgretsnævnets opgaver vedrører i alt væsentligt sager om optagelse på valglisten af vælgere omfattet af § 2, stk. 2, der har opholdt sig mere end 4 år i udlandet. I relation til § 2,
stk. 1 - vælgere (diplomater m.fl.), kan der stort set kun komme til at foreligge
en sag for valgretsnævnet, såfremt der måtte være tvivl om, hvorvidt en af de
i § 2, stk. 1, nævnte ægtefæller samlever med en vælger, der er nævnt i § 2, stk.
1. I den tid valgretsnævnet hidtil har fungeret (siden 1980), har der ikke for
valgretsnævnet foreligget sager om optagelse på valglisten af vælgere, der er
omfattet af § 2, stk. 1.
Til §§ 18-20
Bestemmelserne om udarbejdelse af valglister og udsendelse af valgkort svarer
til §§ 12-14 i gældende lov. Det foreslås dog, at valglisterne for fremtiden skal
indeholde oplysning om vælgerens personnummer i stedet for som hidtil fødselsdato. Endvidere foreslås, at vælgerens "navn" og ikke som hidtil "fulde
navn" skal anføres på valglisten. I øvrigt er bestemmelserne præciseret på forskellige punkter. I relation til 18.-dagsreglen anføres udtrykkeligt, at vælgeren
ikke blot skal have anmeldt flytning til folkeregistret, men også rent faktisk
skal være flyttet. Det angives ligeledes udtrykkeligt, at vælgere, der flytter eller anmelder flytning senere end 18.-dagen, skal forblive optaget på valglisten
under den hidtidige bopæl. Endelig angives det udtrykkeligt, at vælgere omfattet af § 2 kun optages på valglisten, såfremt der er truffet afgørelse herom senest 18.-dagen før valgdagen.
Med hensyn til udsendelse af valgkort fastslås i overensstemmelse med gældende praksis, at valgkort kun skal udsendes til de vælgere, der - foruden at være
optaget på valglisten - er tilmeldt folkeregistret. Det betyder bl.a., at vælgere,
der opholder sig i udlandet(§ 2-vælgere), ikke får valgkort. Vælgere, der ikke
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har adresse i kommunen, men fortsat står tilmeldt folkeregistret, får efter praksis heller ikke valgkort, hvilket i de fleste tilfælde er en konsekvens af, at de
pågældende vælgeres adresse ikke er folkeregistret bekendt.
Til § 21
Bestemmelsen, hvorefter indenrigsministeren senest 10 dage før valget ved annoncering i landets dagblade skal meddele dag og tid for valget samt udsendelsen af valgkort, træder i stedet for bestemmelserne i §§ 15 og 30 i den gældende
lov. Efter § 15 skal kommunalbestyrelserne senest 10 dage før valget i de stedlige dagblade mv. bekendtgøre udsendelsen af valgkort, medens valgbestyrelsen
efter § 30 senest ugedagen før valget i de stedlige dagblade mv. skal bekendtgøre dag og klokkeslæt for afstemningen.
Til § 22
Bestemmelsen i § 22, stk. 1, om behandling af indsigelser vedr. valgkort mv.
svarer til gældende lovs bestemmelse i § 16. Bestemmelsen i § 22, stk. 2, om
kommunalbestyrelsens pligt til af egen drift at berigtige valglisten i visse tilfælde, svarer til gældende (ulovbestemte) retstilstand. En tilsvarende bestemmelse blev indsat i den kommunale valglov ved en lovændring i 1985.
Bemærkninger til kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere og
tilforordnede vælgere
Til § 23
Bestemmelsen i § 23, stk. 1, fastslår, at der, senest når valg er udskrevet, skal
vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, dog således at der kun skal
vælges én fælles valgbestyrelse i kommuner, der omfatter flere opstillingskredse (Københavns kommune omfatter 16 opstillingskredse, Frederiksberg 3, Gentofte 2, Odense 3, Århus 4 og Aalborg 3 opstillingskredse, hvoraf den ene tillige
omfatter Hals og Aabybro kommuner). Efter de gældende regler i folketingsvalglovens §§ 18 og 20 skal der vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, også i de kommuner, der omfatter flere opstillingskredse. Forslaget om
én fælles valgbestyrelse for alle opstillingskredse i disse kommuner vil medføre
en væsentlig forenkling og er i øvrigt en naturlig konsekvens af, at den administrative betjening af valgbestyrelserne i disse kommuner er fælles, samt at fintællingen rent faktisk foregår centralt, også for opstillingskredsene i Aalborg.
Hertil kommer, at der også i de 6 store kommuner kun vælges én valgbestyrelse
ved kommunevalg.
§ 23, stk. 2, indeholder en kort beskrivelse af valgbestyrelsens opgaver, svarende til de nutidige forhold. Valgbestyrelsen varetager herefter de opgaver, der
nødvendigvis skal varetages for opstillingskredsen som helhed (tilvejebringelse
afstemmesedler og opslag, modtagelse af kandidatanmeldelser, fintælling.) Udviklingen har således medført, at det generelle ansvar for forberedelsen af valget, som i den gældende valglov er henlagt til valgbestyrelsen, rent faktisk på143

hviler kommunalbestyrelsen, når det drejer sig om opgaver, der kan/skal løses
for hver kommune for sig. Af gældende lov fremgår ikke udtrykkeligt, at valgbestyrelsen skal tilvejebringe de opslag, der skal være i stemmelokalerne om partierne og de opstillede kandidater. Det fremgår nu udtrykkeligt af forslaget til
§ 23, stk. 2.
I § 23, stk. 3, fastslås, at valgbestyrelsens medlemmer skal vælges ved forholdstalsvalg. Det fremgår ikke klart af den gældende valglov. Endvidere fastslås udtrykkeligt, at den gruppe, der har valgt et medlem, tillige udpeger en stedfortræder. Dette fremgår heller ikke klart af gældende lov. Borgmesteren er som
hidtil født medlem af valgbestyrelsen. I følge § 25, stk. 2, i loven om kommunernes styrelse regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i kommunalbestyrelsen, hvortil borgmesteren hører, og den
fragår derfor i det antal pladser, som denne gruppe skal besætte. Én valgbestyrelse, også i de store kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, muliggør
en generel regel om, at borgmesteren skal være medlem af valgbestyrelsen, også for så vidt angår Københavns kommune. Øvrige medlemmer af valgbestyrelsen samt stedfortrædere skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, i Københavns kommune blandt magistratens eller borgerrepræsentationens medlemmer. Med én valgbestyrelse i de store kommuner er der ikke behov
for at videreføre den hidtidige regel om, at ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer kan vælges som medlemmer af valgbestyrelserne, såfremt der skal vælges
flere medlemmer til disse, end der er medlemmer i kommunalbestyrelsen, ligesom særreglerne for Københavns og Frederiksberg kommuner i gældende lovs
§ 20 kan ophæves.
Til § 24
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om, hvor mange medlemmer hver kommunalbestyrelse skal vælge til valgbestyrelsen i opstillingskredse, der består
af flere kommuner, svarer til gældende lovs § 18, stk. 1. Det har dog været nødvendigt at foreslå en særlig bestemmelse for Aalborg, således at der også for opstillingskredsene i Aalborg kommune, inklusive Hals og Aabybro kommuner,
kun bliver én valgbestyrelse.
Bestemmelserne i § 24, jfr. § 25, medfører, at en valgbestyrelse højst vil komme
til at bestå af 12 medlemmer, idet 6 er det største antal kommuner i én opstillingskreds, og idet hver kommune skal vælge 2 medlemmer til valgbestyrelsen.
Formandskabet for valgbestyrelsen varetages som efter de gældende regler af
borgmesteren i den kommune, hvor opstillingskredsens valgsted er beliggende,
jfr. gældende lovs § 18, stk. 1, nu kredskommunen.
Til § 25
Bestemmelsen indeholder reglerne om antallet af medlemmer samt om varetagelsen af formandskabet i valgbestyrelsen i de kommuner, der udgør én opstillingskreds eller omfatter flere opstillingskredse. Medlemstallet i valgbestyrelsen svarer til de gældende regler, jfr. gældende lovs § 18, stk. 1, og § 20, stk. 1,
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bortset fra, at valgbestyrelsen i de 6 store kommuner nu er fælles for alle opstillingskredse i kommunen. Bestemmelsen om, at borgmesteren er formand for
valgbestyrelsen, svarer til gældende regler/praksis. I Frederiksberg kommune
har borgmesteren dog ikke hidtil varetaget formandshvervet for en valgbestyrelse, mens alle borgmestrene i Københavns kommune sædvanligvis har varetaget et formandshverv.
Til § 26
Bestemmelsen, der indeholder regler om valg af næstformand for valgbestyrelsen, er ny i forhold til gældende lov. Rækkevidden af bestemmelsen i gældende
lovs § 18, stk. 1,7. pkt., hvorefter næstformanden for vedkommende kommunalbestyrelse indtræder som stedfortræder for kommunalbestyrelsens formand,
såfremt denne har forfald, er uklar, og bestemmelsen finder ikke anvendelse i
kommuner, der omfatter flere opstillingskredse.
I betragtning af de særlige opgaver og beføjelser, der er henlagt til valgbestyrelsens formand, jfr. nedenfor i bemærkningerne til § 28 samt til kapitel 6, er det
vigtigt, at det på forhånd er afklaret, hvem der i givet fald skal træde i formandens sted. Det foreslås derfor i § 26, at kommunalbestyrelsen (i kredskommunen) vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt sine medlemmer af
valgbestyrelsen.
Til § 27
Bestemmelsen om, at kandidater til valget i vedkommende stor- eller amtskreds ikke kan vælges til medlem af valgbestyrelsen, svarer til gældende lovs
§ 18, stk. 4, der blev indsat i folketingsvalgloven ved en lovændring i 1980. Det
foreslås, at kommunalbestyrelsen i tilfælde af borgmesterens generelle inhabilitet som medlem af valgbestyrelsen, af sin midte vælger en person, der indtræder i valgbestyrelsen i borgmesterens sted. Hidtil har det været fastsat, at viceborgmesteren i sådanne tilfælde skulle indtræde i borgmesterens sted, jfr. ovenfor i bemærkningerne til § 26.
Til § 28
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om de opgaver, der påhviler valgbestyrelsens formand, samt om valgbogen svarer til gældende lovs § 19, stk. 2 og 3,
og § 21. Beskrivelsen af valgbogens indhold er dog væsentligt afkortet, idet indenrigsministeren foreskriver valgbogens udformning, hvilket svarer til bestemmelsen i gældende lovs § 78. Det er i øvrigt udtrykkeligt anført, at der i
kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, skal føres en valgbog for hver
opstillingskreds (uanset at der kun er én fælles valgbestyrelse).
Til § 29
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om valg af valgstyrere, svarer til gældende lovs § 29, stk. 2-3, med nedennævnte undtagelser.
Der stilles ikke mere krav om, at nogle af valgstyrerne skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, selv om det i mange tilfælde vil være formålstjenligt.
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Det fastslås, at formændene for valgstyrerne vælges under ét ved forholdstalsvalg. Efter gældende lov er det uklart, om hver valgstyrerformand skal vælges
ved flertalsvalg, eller om de skal vælges under ét ved forholdstalsvalg. Spørgsmålet om, hvor de enkelte valgstyrere skal gøre tjeneste, afgøres i mangel af
enighed af kommunalbestyrelsen ved almindelig flertalsafgørelse.
Personer, der er opstillet til valget, kan vælges til valgstyrere. Dette er udtrykkeligt nævnt i gældende lovs § 29, stk. 2. Det er dog ikke nødvendigt at fastslå
dette i selve lovteksten, da det følger af almindelige lovfortolkningsprincipper
(modsætningsslutning fra reglerne om, at kandidater ikke kan være medlemmer af valgbestyrelsen, jfr. lovforslagets § 27).
Det foreslås, at den "valgbog", valgstyrerne skal føre, for fremtiden benævnes
"afstemningsbog" for at undgå forveksling med valgbestyrelsens valgbog. Det
foreslås, at indenrigsministeren foreskriver afstemningsbogens udformning,
hvilket svarer til praksis. Den hidtidige bestemmelse om, at afstemningsbogen
skal stadfæstes af kommunalbestyrelsen, foreslås ophævet, da den må anses for
overflødig.
Til § 30
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om de tilforordnede vælgere, svarer til
gældende lovs § 33, stk. 2. Selv om det nu alene nævnes i lovteksten, at valg
af tilforordnede vælgere sker ved forholdstalsvalg, er der ikke noget i vejen for,
at de - her som andetsteds hvor forholdstalsvalgmåden er foreskrevet - udpeges
i enighed af kommunalbestyrelsen. Med hensyn til "tjenestestedet" for de enkelte tilforordnede vælgere bemærkes, at afgørelse herom, i mangel af enighed,
træffes af kommunalbestyrelsen ved almindelig flertalsafgørelse. Det samme
gælder vedr. valgstyrernes "tjenestested", jfr. bemærkningerne ovenfor til § 29.
Personer, der er opstillet til valget, kan vælges til tilforordnede vælgere. Om begrundelsen for, at dette ikke mere foreslås anført udtrj^kkeligt i lovteksten, henvises til bemærkningerne ovenfor til § 29.
Til § 31.
Bestemmelsen i § 31, stk. 1, om, at hvervet som valgstyrer eller tilforordnet
vælger er et borgerligt ombud, svarer til de gældende regler i § 29, stk. 3, og
§ 33, stk. 2. Af reglerne i den kommunale styrelseslov følger, at et kommunalbestyrelsesmedlem er pligtig at påtage sig hvervet som medlem af valgbestyrelsen.
Bestemmelsen i § 31, stk. 3, om diæter svarer til gældende lovs § 29, stk. 4. Det
foreslås dog, at der skal ydes diæter ikke blot for virksomhed på valgdagen, men
for virksomhed i forbindelse med valget, f.eks. gennemgang af brevstemmer dagen før valgdagen (valgstyrere) og deltagelse i fintællingen dagen efter valgdagen (tilforordnede vælgere).
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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 medlemmerne af magistraten i de kommuner, der har oprettet en magistrat med hjemmel i § 64 i lov om kommunernes styrelse.
Bemærkninger til kapitel 6. Kandidater til valget
Til §§ 32 -33
Bestemmelserne indeholder reglerne om kandidatanmeldelser, herunder om
fristen herfor (kl. 12 elleve dage før valget) og om form- og indholdskrav til anmeldelsen. I forhold til den gældende lov, hvor de tilsvarende bestemmelser findes i § 24 og § 25, stk. 1-3, indeholder de foreslåede bestemmelser den væsentlige ændring, at der ikke mere kræves stillere for kandidater, der opstiller for partier. I stedet kræves udtrykkelig efterfølgende godkendelse af kandidaten fra
partiet, jfr. nedenfor i bemærkningerne til § 37. Kandidaterne skal dog fortsat
i anmeldelsen angive navnet på en vælger, som valgbestyrelsen ud over kandidaten kan rette henvendelse til vedrørende kandidatanmeldelsen. For kandidater uden for partierne foreslås stillerantallet forhøjet fra mindst 25 og højst 50
til mindst 150 og højst 200. Det krævede antal stillere kommer herved til at svare til det antal stillere, der højst kan kræves ved amtsrådsvalg samt ved kommunalbestyrelsesvalg i Københavns kommune.
Det foreslås, at kandidatanmeldelser for fremtiden skal indgives på en formular, der foreskrives af indenrigsministeren.Hermed lovfæstes den gældende
praksis vedrørende anvendelse af en formular, hvilket allerede er sket i relation
til kommunale valg, hvor kandidatlister skal indgives på en af indenrigsministeren foreskreven formular.
Reglerne om kandidaternes navne på stemmesedlerne foreslås endvidere ændret, således at kandidaterne for fremtiden kan få anført mellemnavne, anmeldt til folkeregistret (ægtefællens mellemnavn eller efternavn), samt eget efternavn, som mellemnavn på stemmesedlen uden parentes. Efter de gældende
regler har sådanne mellemnavne (som kandidaten er kendt under i videre kredse) kun kunnet anføres på stemmesedlen i en parentes. Den hidtidige adgang
til at blive opført med et navn i parentes, som kandidaten 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, foreslås derfor ophævet. Endvidere
foreslås, at kandidaterne skal have adgang til at benytte mellemnavn, herunder
et mellemnavn anmeldt til folkeregistret, som "efternavn" på stemmesedlerne.
Vedr. fornavne foreslås, at kandidater kan anføres på stemmesedlen med et kaldenavn, der er afledet af fornavnet, (Grete i stedet for Margrete, Hanne i stedet
for Johanne, Sussi i stedet for Susanne osv.). Det forudsættes, at spørgsmålet
om, hvorvidt et kaldenavn er afledet af fornavnet, vurderes lempeligt, samt at
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kandidater, der tidligere har været opført på stemmesedlen med et bestemt kaldenavn, i eller uden for parentes, fortsat skal kunne opføres på stemmesedlen
med dette kaldenavn (uden parentes).
Herudover foreslås som noget nyt i forhold til gældende lov, at stillernes personnumre skal anføres på kandidatanmeldelsen i stedet for fødselsdato. Begrundelsen for dette forslag er, at der herved bliver mulighed for hurtigere at kontrollere, om stillerne opfylder lovens betingelser, dvs. er vælgere i opstillingskredsen
og ikke samtidig er stillere for andre kandidater uden for partierne. Bestemmelserne om stillerne har for fremtiden alene betydning for kandidater, der opstiller uden for partierne, jfr. ovenfor.
Endelig bemærkes, at fristen for kandidatanmeldelse er rykket 4 timer frem,
fra kl. 16 elleve dage før valget til kl. 12 elleve dage før valget. Forslaget er en
konsekvens af, at frister i valgloven med klokkeslæt foreslås fastsat til kl. 12,
medmindre afgørende praktiske hensyn taler herimod.
Til § 34
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om kandidatens adgang til at tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse og om, at stillerne ikke kan tilbagekalde
deres anbefaling, svarer til den gældende bestemmelse i § 25, stk. 6, bortset fra,
at fristen for tilbagekaldelse af kandidatanmeldelsen er rykket 3 dage frem fra
kl. 12 otte dage før valget til kl. 12 elleve dage før valget. Fristen for tilbagetrækning af en kandidatanmeldelse bliver herefter den samme som sidste frist
for indlevering af kandidatanmeldelser til valgbestyrelsens formand.
Til § 35
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om valgbestyrelsens undersøgelse af de
rettidigt indleverede kandidatanmeldelser, svarer til bestemmelserne i gældende lovs § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 25, stk. 4. Som hidtil skal valgbestyrelsen først
og fremmest undersøge, om anmeldelsen indeholder de foreskrevne oplysninger
om kandidaten mv. For så vidt angår kandidater uden for partierne skal tillige
undersøges, om anmeldelsen er underskrevet af det fornødne antal stillere med
angivelse af navn, bopæl og personnummer, og at disse opfylder lovens betingelser, jfr. ovenfor i bemærkningerne til § 33. Valgbestyrelsen skal ligeledes påse,
om kandidatens ønske om navneangivelse på stemmesedlen opfylder lovens bestemmelser herom. Valgbestyrelsen skal herudover undersøge, om kandidaten
senest på valgdagen er fyldt 18 år. Hvis de nævnte krav ikke er opfyldt, skal
kandidatanmeldelsen erklæres ugyldig. Valgbestyrelsen skal ikke undersøge,
om kandidaten i øvrigt opfylder valgbarhedsbetingelserne. Ifølge grundlovens
§ 33 er det folketinget, der afgør dette spørgsmål.
Til § 36
Bestemmelserne i § 36, stk. 1 og 2, om valgbestyrelsens indberetning til statsamtmanden om de kandidater, der gyldigt har anmeldt sig til valg i opstillingskredsen, svarer til gældende lovs § 19, stk. 1, 1. og 2. pkt. Reglerne i gæl148

dende lovs § 22, stk. 2, om indberetning til henholdsvis Københavns magistrat
og Frederiksberg kommunalbestyrelse, kan derimod ophæves som følge af forslaget om kun én valgbestyrelse i Københavns og Frederiksberg kommuner, jfr.
bemærkningerne til § 23 og § 25 ovenfor. Samtidig foreslås, at formanden for
valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune for fremtiden varetager "statsamtmandsfunktionerne" for 3. storkreds.
Bestemmelsen i § 36, stk. 3, om statsamtmandens udarbejdelse af en fortegnelse over de opstillede kandidater i amtskredsen svarer til gældende lovs § 22,
stk. 1. Bestemmelserne i § 36, stk. 4 og 5, om tilvejebringelse af grundlaget for
stemmesedlerne i opstillingskredsene i storkredsene er en konsekvens af overgangen til én valgbestyrelse i Københavns og Frederiksberg kommuner.
Bestemmelsen om, at statsamtmanden, henholdsvis formændene for valgbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg kommuner, afgør tvivlsspørgsmål om
kandidaternes navne på stemmesedlerne svarer til gældende praksis.
Til § 37
Bestemmelsen indeholder de regler om partiernes godkendelse af kandidaterne, der træder i stedet for det hidtidige stillerkrav. I forhold til de hidtil gældende bestemmelser om partiernes godkendelse af kandidater, jfr. gældende lovs
§ 25, stk. 5, 1.-4. pkt., indeholder forslaget til § 37 følgende ændringer:
- fristen for meddelelsen om godkendelse er rykket 4 timer frem, fra kl. 16 til
kl. 12 otte dage før valget,
- kandidater, der ikke godkendes, kan ikke opstilles til valget, heller ikke som
kandidater uden for partierne,
- giver partiet ingen meddelelse om, hvilke kandidater det kan godkende, kan
der ikke opstilles kandidater for partiet til valget i den pågældende stor- eller amtskreds,
- partiets godkendelse af en kandidat kan begrænses til én (eller flere) bestemt(e) opstillingskreds(e). Derimod kan partiet ikke godkende en kandidat
for en opstillingskreds, hvor kandidaten ikke selv har anmeldt sig,
- meddelelsen fra partiet skal indeholde oplysning om. kandidatens navn, bopæl og personnummer.
For amtskredsene skal meddelelse om, hvilke kandidater partiet kan godkende,
gives til statsamtmanden, for 1. og 2. storkreds til formanden for valgbestyrelsen i Københavns kommune (den borgmester, hvorunder sager om offentlige
valg og afstemninger er henlagt) og for 3. storkreds til formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg kommune (borgmesteren i Frederiksberg kommune). De
nævnte myndigheder modtager ligeledes inden nævnte frist (kl. 12 otte dage før
valget) anmeldelse om partiliste og nominering, jfr. bemærkningerne nedenfor
til § 41.
149

Til §§ 38-41
Bestemmelserne indeholder reglerne om opstillingsformer samt om anmeldelse af partiliste og nominering. I gældende lov findes de tilsvarende bestemmelser i § 25, stk. 5,5.-7. pkt. I forhold til de gældende regler indeholder de foreslåede bestemmelser den ændring, at anmeldelse af partiliste kun kan ske, såfremt partiet alene har kredsvis opstilling i vedkommende stor- eller amtskreds. Den hidtidige adgang til at anmelde partiliste også ved sideordnet opstilling foreslås således ophævet. Partiliste og sideordnet opstilling tjener modsatrettede formål, hvorfor det er uhensigtsmæssigt med en kombination. Hertil
kommer, at forslaget medfører en væsentlig forenkling af reglerne om opstillingsformer mv. Forslaget skal i øvrigt ses i sammenhæng med forslaget til en
væsentlig forenkling af reglerne om kandidatudvælgelse, når der er anmeldt
partiliste, jfr. bemærkningerne nedenfor til § 82.
I øvrigt fastslås i § § 39 og 40 retsvirkningerne af henholdsvis kredsvis opstilling, evt. kombineret med partiliste, og sideordnet opstilling, evt. kombineret
med nominering. Med hensyn til fristen for anmeldelse af partiliste eller nominering, samt til hvilke myndigheder disse anmeldelser skal gives, henvises til
bemærkningerne ovenfor til § 37.
Til § 42
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om statsamtmandens meddelelse til
valgbestyrelserne om de opstillede kandidater, svarer til gældende lovs § 22,
stk. 1, 2-4. pkt. Dog er udeladt bestemmelsen om, at partiernes bogstavbetegnelser skal angives, idet disse må forudsættes valgbestyrelsen bekendt, jfr. forslaget til § 14, hvorefter indenrigsministeren i Statstidende bekendtgør de bogstavbetegnelser, som partierne skal opføres med på stemmesedlerne. Der er dog
ikke hermed tilsigtet nogen ændring af indholdet i statsamtmandens meddelelse.
I forslaget til § 42 indeholdes i øvrigt de ændringer, der følger af forslaget om,
at kandidater for partierne udtrykkeligt skal godkendes af partierne, jfr. bemærkningerne ovenfor til § 37.
Til § 43
Bestemmelsen i § 43, stk. 1, om hvornår og på hvilket grundlag valgbestyrelsen
skal tilvejebringe stemmesedler, svarer til gældende lovs § 19, stk. 1, 4. pkt.,
med de ændringer, der følger af forslaget om kun én valgbestyrelse i Københavns og Frederiksberg kommuner. Samtidig er lovfæstet, at forpligtelsen til
at tilvejebringe de opslag, der skal være i stemmelokalerne, jfr. lovforslagets
§ 45, stk. 3, påhviler valgbestyrelserne.
Bestemmelserne i § 43, stk. 2 og 3, indeholder de væsentligste regler om stemmesedlernes indhold, herunder om partiernes og kandidaternes rækkefølge på
stemmesedlerne. Disse bestemmelser svarer til gældende lovs § 32. De detaljerede bestemmelser om stemmesedlens typografiske udformning mv. foreslås
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dog udtaget af lovteksten og for fremtiden fastsat i en bekendtgørelse, udstedt
af indenrigsministeren, jfr. lovforslagets § 43, stk. 4.1 øvrigt forudsættes ikke
gennemført ændringer i stemmesedlernes hidtidige udformning.
Til § 44
Bestemmelsen fastslår, at valgbestyrelsen i god tid inden afstemningens begyndelse skal aflevere det fornødne antal stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelsen. Forpligtelsen til at udbringe stemmesedler og opslag til de enkelte
afstemningssteder påhviler således kommunalbestyrelsen, jfr. lovforslagets
§ 45, stk. 4. Bestemmelsen svarer til gældende praksis, men det har hidtil været
forudsat, f.eks. i indenrigsministeriets generelle valgcirkulære, at denne forpligtelse påhvilede valgbestyrelsen.
Bemærkninger til kapitel 7. Afstemningen på valgdagen
Til § 45
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om stemmelokaler, stemmerum mv. og
om forberedelse af afstemningen på afstemningsstedet, svarer til gældende lovs
§ 19, stk. 5, § 31 og § 35, stk. 1. Gældende lovs detaljerede bestemmelser om
indretningen afstemmerummet, der stammer fra 1901-valgloven, gentages dog
ikke, idet det blot er anført, at stemmerummet skal være forsynet med det fornødne udstyr til stemmeafgivning. Heraf følger bl.a., at kommunalbestyrelsen
bestemmer, hvilken skriftfarve der skal være i skriveredskabet (sort, grøn, blå
eller rød), idet det naturligvis er en forudsætning, at skriveredskabet 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 § 45, 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 deres opgaver. Denne bestemmelse er ny i forhold til gældende lov, men svarer til
gældende praksis. "Fornødne forberedelser" betyder f.eks. i øvrigt, at stemmerum skal være opstillet, og at stemmekasser, valglister, stemmesedler og brevstemmer skal være bragt til afstemningsstedet.
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 opgaverne på afstemningsstedet kan for fremtiden fastsættes af kommunalbestyrelsen.
Til § 46
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om tidsrummet for afstemningen og om
forevisning af de tomme stemmekasser inden afstemningens begyndelse, svarer
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med sproglige ændringer til gældende lovs § 34, stk. 1. Reglen om, at nøglen
til stemmekassen skal afleveres til valglisteføreren, foreslås dog ophævet, idet
kommunalbestyrelsen selv kan fastsætte regler herom, jfr. ovenfor i bemærkningerne til § 45. Det foreslås, at den hidtidige adgang til, jfr. gældende lovs
§ 34, stk. 2, at holde middagslukning (fra kl. 13-15) i kommuner med under
6000 indbyggere, ophæves for at opnå en ligelig og ensartet betjening af vælgerne over hele landet.
Til § 47
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om udøvelse af valgret ved personligt
fremmøde, om aflevering af valgkort og udlevering afstemmeseddel, svarer til
gældende lovs § 35, stk. 3,1. pkt., og stk. 4. Det foreslås dog udtrykkeligt anført,
at vælgerens identitet skal fastslås, hvis der er tvivl om denne. Endvidere foreslås, at valglisteføreren får en almindelig adgang til at udspørge vælgeren om
navn, bopæl og fødselsdag. Det er ikke fundet nødvendigt at gentage den hidtidige bestemmelse om, at stemmesedlen ved udleveringen ikke må være sammenfoldet.
Til § 48
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om den almindelige fremgangsmåde
ved stemmeafgivningen, svarer til reglerne i gældende lovs § 35, stk. 5-9. Den
hidtidige regel i § 35, stk. 6, om at ingen samtidig kan stemme for flere partiers
kandidater eller for mere end én kandidat uden for partierne er dog ikke medtaget, da den vedrører spørgsmålet om stemmesedlers gyldighed, og reglerne herom indeholdes i kapitel 9, jfr. bemærkningerne nedenfor til § 69. Den hidtidige
regel i § 35, stk. 8, om, at det er stemmemodtageren forbudt at gøre sig bekendt
med, hvorledes en vælger har stemt, er heller ikke medtaget, da den indeholdes
i bestemmelsen om, at vælgeren skal sammenfolde stemmesedlen, så ingen kan
se, hvordan der er stemt, samt at vælgeren selv skal lægge stemmesedlen i
stemmekassen.
Til § 49
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om hjælp til stemmeafgivning, svarer
med sproglige ændringer til gældende lovs § 35, stk. 10. Det er dog udtrykkeligt
fastsat, at hjælp til stemmeafgivningen skal ydes af 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere, samt at det er en betingelse for hjælp til selve afkrydsningen, at
vælgeren overfor dem, der yder hjælp, umiddelbart og utvetydigt kan tilkendegive, hvordan vedkommende ønsker at stemme. Det svarer stort set til gældende
fortolkning af de nuværende regler, men det foreslås, at reglernes præcise indhold kommer til at fremgå direkte af lovteksten.
Til §§ 50 og 51
Bestemmelserne indeholder regler om særlige beføjelser og forpligtelser for de
personer, der forestår afstemningen. Bestemmelsen i § 50 om valgstyrernes beføjelser til at opretholde ro og orden i stemmelokalet, herunder påse, at der ikke
foregår valgagitation, svarer til reglerne i gældende lovs § 35, stk. 3. Reglen om
152

kandidaternes eller deres repræsentanters særlige ret til at opholde sig i stemmelokalet foreslås dog ophævet som overflødig. Bestemmelserne i § 51 om forbud mod påvirkning af den enkelte vælgers stemmeafgivning, om tavshedspligt
samt om, at uvedkommende ikke må føre systematisk kontrol med, at vælgerne
møder og afgiver stemme, svarer til gældende lovs § 81, stk. 1 og stk. 3. Hverken
efter gældende lov eller forslaget til § 51 er det lovligt at udfærdige erklæringer
om, at bestemte vælgere har været til stede og har afgivet stemme, heller ikke
efter vælgerens egen begæring.
Til § 52
Bestemmelsen indeholder reglerne om, hvad der skal foretages, efter at afstemningen er afsluttet, men inden stemmeoptællingen påbegyndes. Bestemmelsen
svarer til gældende lovs § 36, stk. 1, dog at det yderligere er præciseret, at der
skal ske optælling af de ikke udleverede stemmesedler samt af de stemmesedler, der er tilbageleveret ved ombytning. De detaljerede bestemmelser i gældende lovs § 36, stk. 2, om, at valglisteføreren skal underskrive valglisten og at nøglerne til stemmekasserne samt valgmaterialet skal overgives til valgstyrerne,
foreslås ophævet. Regler herom kan i fornødent omfang indeholdes i bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen, jfr. bemærkningerne ovenfor til § 45.
Bestemmelsen om, at stemmematerialet under behørigt opsyn skal bringes til
det sted, hvor stemmeoptællingen foregår, må betragtes som et levn fra den tid,
hvor der var et særligt slutningsstemmested, hvor også stemmeoptællingen for
alle afstemningssteder i afstemningsområdet foregik. Bestemmelsen er derfor
ikke medtaget i forslaget til § 52.
Bemærkninger til kapitel 8. Brevstemmeafgivning
Til §§ 53-56
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.
I forhold til de gældende regler foreslås den ændring, at alle vælgere, der er indlagt på/optaget i en af de institutioner, hvor der foranstaltes brevstemmeafgivning, 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 foreslås 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 stemmeafgivning i hjemmet.
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Betegnelserne på de sociale institutioner, hvor der foregår brevstemmeafgivning, er bragt i overensstemmelse med betegnelserne i bistandsloven.
I øvrigt bemærkes, at bestemmelsen om, at anmodning om brevstemmeafgivning 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 administrative forskrifter om brevstemmeafgivning, der skal fastsættes i henhold til
lovforslagets § 63, jfr. nærmere nedenfor om bemærkningerne til denne bestemmelse.
Endelig foreslås, at der ved institutionsafstemning altid skal medvirke 2 brevstemmemodtagere. Ved brevstemmeafgivning på plejehjem o.lign. kan kun den
ene afstemmemodtagerne være ansat på institutionen. Formålet med disse forslag er at styrke retssikkerheden ved brevstemmeafgivning på institutioner.
Til §§ 57-59
Disse bestemmelser indeholder de særlige regler om brevstemmeafgivning på
Færøerne, i Grønland og i udlandet samt på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg. I forhold til gældende lov, hvor de tilsvarende bestemmelser indeholdes i §§ 55 c-d, § 56, stk. 2 og 3, 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, jfr. lov nr. 292 af lO.juni 1981
om visse havanlæg, udtrykkeligt bliver omfattet af reglerne om brevstemmeafgivning.
Formuleringen af den hidtidige 3-måneders frist for brevstemmeafgivning de
nævnte steder foreslås ændret således, at den afspejler realiteten i fristbestemmelsen. Realiteten ("kan tidligst stemme 3 måneder før valgdagen") er, at vælgeren kan afgive brevstemme på et hvilket som helst tidspunkt, men at brevstemmer afgivet tidligere end 3 måneder før valget ikke tages i betragtning. Det
bemærkes, at brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område efter forslaget skal finde sted inden for den almindelige 3-ugers frist.
Til § 60
Det foreslås, at de nærmere bestemmelser om brevstemmematerialet udgår af
lovteksten. Brevstemmematerialets udformning og indhold bestemmes herefter af indenrigsministeren, der i øvrigt som hidtil skal tilvejebringe brevstemmematerialet.
Det foreslås, at danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk
område skal have en ubetinget pligt til at medføre brevstemmemateriale. Det
er nødvendigt, for at søfolk mil. kan udnytte deres ret til at brevstemme til enhver tid.
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Til §§ 61-63
Bestemmelserne indeholder de vigtigste regler om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning. I gældende lovs §§ 58-59 indeholdes yderligere detaljerede
regler om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning. De mere detaljerede regler foreslås optaget i administrative forskrifter udfærdiget af indenrigsministeren, jfr. lovforslagets § 63, hvorefter der i øvrigt kan fastsættes regler om hvorledes brevstemmeafgivningen tilrettelægges på de forskellige brevstemmesteder.
I lovforslagets § 62 er optaget regler om, at en stemmemodtager ikke må give
nogen vælger råd eller vejledning om, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren bør stemme på, og om, at uvedkommende ikke må føre systematisk kontrol med, at vælgere afgiver brevstemme.
I gældende lov er tilsvarende bestemmelser optaget i § 81, men vedrører kun
(udtrykkeligt) afstemningen på afstemningsstedet på valgdagen. For at styrke
retssikkerheden i forbindelse med brevstemmeafgivning foreslås det udtrykkeligt angivet, at disse "forbudsbestemmelser" også vedrører brevstemmeafgivning.
Til §§ 64-67
Bestemmelserne om modtagelse og kontrol af brevstemmer svarer med enkelte
ændringer til reglerne i gældende lovs § § 60-62. Ændringerne går ud på, at den
hidtidige brevstemmebog, hvori hver enkelt modtagen brevstemme skal optegnes, 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 (hhv. 3 uger og 3 måneder før valgdagen) ikke kommer i betragtning, samt at pligten til at udskrive
valgkort for hver brevstemme, der tages i betragtning, ophæves. Sidstnævnte
forslag indebærer, at følgebrevene i stedet kan anvendes til den fornødne kontrol af antallet af vælgere, der har afgivet stemme på valgdagen, sammenholdt
med antallet af udleverede stemmesedler.
Endelig foreslås, at det i tilfælde, hvor en vælger har afgivet 2 eller flere brevstemmer, altid skal være den sidst afgivne brevstemme, der tages i betragtning.
En væsentlig del af begrundelsen for adgangen til at afgive stemme på valgdagen uanset tidligere afgiven brevstemme vil hermed være bortfaldet. Hertil
kommer, at denne adgang, der blev indført i 1980, kun udnyttes i yderst beskedent omfang, men at adgangen, i det omfang den udnyttes, kræver en relativt
omfattende kontrol. Adgangen til at afgive stemme på valgdagen uanset tidligere afgiven brevstemme foreslås derfor ophævet.
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Bemærkninger til kapitel 9. Opgørelse af afstemningen i
opstillingskredsen
Til § 68
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om stemmeoptællingen på afstemningsstedet, når afstemningen er afsluttet, svarer til gældende lovs § 37, stk.
1 og 2. Bestemmelsen er dog mindre detaljeret. De nærmere regler om stemmeoptællingens tilrettelæggelse og gennemførelse forudsættes fastsat i kommunalbestyrelsens vejledning/instruks til valgstyrerne, jfr. bemærkningerne ovenfor til § 45. Endvidere vil indenrigsministeriets generelle valgcirkulære indeholde vejledning herom.
Til § 69
Bestemmelsen indeholder reglerne om bedømmelse af stemmesedler. De enkelte ugyldighedsgrunde for stemmesedler afgivet på afstemningsstedet er opregnet i § 69, stk. 1. Reglerne svarer til gældende lovs § 37, stk. 3. Ugyldighedsgrundene for brevstemmesedler findes i § 69, stk. 2. Disse regler er i den gældende 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 § 69, stk. 1, nr.l, og stk. 2, nr. 1), at stemmesedler er ugyldige, når de er blanke. Det har tidligere givet anledning til diskussion, om blanke stemmesedler skulle anses for gyldige eller ugyldige.
Ugyldighedsgrundene for brevstemmesedler i den gældende lov foreslås suppleret med en regel om, at brevstemmesedler også er ugyldige, når der er givet
stemmesedlen et særpræg (§ 69, stk. 2, nr. 6). Denne regel, som gælder for stemmesedler 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 imidlertid 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 valgcirkulære, eller evt. optages i den
bekendtgørelse om bedømmelse afstemmesedler, som indenrigsministeren kan
udfærdige i henhold til forslaget til § 69, stk. 4.
Til §§ 70-71
Bestemmelserne indeholder reglerne om afslutningen af stemmeoptællingen
på afstemningsstederne og meddelelse af resultatet heraf til valgbestyrelsens
formand. Endvidere reglerne om indberetning fra valgbestyrelsens formand af
resultatet af stemmeoptællingen i opstillingskredsen til indenrigsministeren
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på valgaftenen. Bestemmelserne svarer med sproglige ændringer til de gældende regler i § 38.
Ved overgang til én fælles valgbestyrelse i de store kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, kan der opstå rent praktiske problemer, såfremt resultaterne fra samtlige afstemningssteder i alle opstillingskredse skal indberettes
til formanden for valgbestyrelsen med henblik på, at denne derefter indberetter
resultatet af stemmeoptællingen i hver opstillingskreds til indenrigsministeren. I § 70, stk. 2, foreslås derfor optaget en bestemmelse om, at formanden for
valgbestyrelsen i disse kommuner kan bestemme, at de nævnte meddelelser fra
de enkelte afstemningssteder skal gives til en af formændene for valgstyrerne
i hver opstillingskreds.
Denne delegationsbestemmelse tager navnlig sigte på Københavns kommune,
hvor der er i alt 55 afstemningssteder fordelt på 16 opstillingskredse.
Til § 72
Bestemmelsen indeholder reglerne om tidspunktet og stedet for den endelige
opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen. Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 39, stk. 1, bortset fra, at det er fastsat, at det er
kommunalbestyrelsen og ikke vedkommende medlem af valgbestyrelsen, der
skal sørge for, at valgmaterialet fra de enkelte afstemningssteder er til stede på
fmtællingsstedet.
Det foreslås udtrykkeligt nævnt i lovteksten (§ 72, stk. 1), at den endelige opgørelse af stemmeafgivningens resultat benævnes fintælling.
Efter gældende lovs § 40, stk. 3, har hver af de opstillede kandidater ret til selv
tillige med to af ham til formanden for valgbestyrelsen opgivne vælgere at overvære opgørelsen af afstemningens udfald. Denne regel, hvorefter fintællingen
kun kan overværes af kandidaterne og 2 særligt udpegede vælgere for hver kandidat, er i modstrid med den tilsvarende regel i den kommunale valglov, hvorefter fintællingen er offentlig.
Valglovene bør have samme regler på dette område, uanset at fintællingen ved
kommunale valg har større offentlig interesse end ved folketingsvalg, idet førstnævnte fintælling umiddelbart resulterer i, at de valgte kandidater kan udpeges, medens dette ved folketingsvalg ikke lader sig gøre på grundlag af fintællingen i de enkelte opstillingskredse. Offentlig adgang til fintællingen er endvidere i overensstemmelse med det almindelige princip i valglovene om, at offentligheden skal kunne kontrollere optællingen. I § 72, stk. 1, er det derfor fastsat,
at fintællingen er offentlig.
Af sikkerhedsmæssige grunde bør valgbestyrelsen i øvrigt sørge for at afskærme den del af lokalet, hvor fintællingen foretages. Dette behøver dog ikke fremgå af lovteksten.
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Til § 73
Bestemmelsen indeholder de nærmere regler om fintællingen, som i gældende
lov findes i § 39, stk. 2-4.
I gældende lovs § 39, stk. 3, er det fastsat, at valgbestyrelsen "samtidig (med
fintællingen) eller ved en ny optælling" skal optælle de personlige stemmer og
partistemmerne. Denne formulering stammer fra lov nr. 145 af 30. april 1980,
hvor der blev indført hjemmel til, at fintællingen og optællingen af personlige
stemmer kunne foregå samtidig. Det må imidlertid anses for rimeligt altid at
lade fintællingen ske gennem eller som et produkt af optællingen af de personlige stemmer og partistemmerne. Dette fremgår af forslaget til § 73, stk. 1, jfr.
stk. 2.
Bestemmelserne i § 73, stk. 3-5, om opgørelsen af personlige stemmer og fordelingen af partistemmerne på kandidaterne svarer, med sproglige ændringer, til
gældende lovs § 39, stk. 3. For en ordens skyld er indføjet en bestemmelse om,
at der skal foretages lodtrækning ved indenrigsministeriets foranstaltning
(rent praktisk af Danmarks Statistik), såfremt to eller flere sideordnet opstillede kandidater er lige berettiget til en partistemme.
Det bemærkes, at bestemmelsen om, at "Andre partistemmer", når der er anmeldt partiliste, tillægges den kandidat, der er anmeldt som nr. 1 på partilisten,
ikke vil have nogen betydning for kandidatudvælgelsen, såfremt de nye regler
i lovforslagets § 82, om kandidatudvælgelse når partiliste er anmeldt, gennemføres. Efter disse regler vil der kun forekomme spring i partilisten, såfremt en
kandidat umiddelbart har opnået fordelingstallet. Da "Andre partistemmer"
imidlertid indgår i beregningen af fordelingstallet, jfr. § 82, kan der ikke ses
bort fra dem ved kandidatudvælgelsesproceduren, hvorfor de må tillægges en
bestemt kandidat. I modsat fald ville fordelingstallet ikke være udtryk for det
laveste stemmetal, som altid vil give ret til et mandat.
Til § 74
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om afslutningen af arbejdet efter fintællingen, svarer med sproglige ændringer til de gældende bestemmelser i
§ 40, stk. 1 og 2. Bestemmelsen i gældende lovs § 40, stk. 1, om, hvornår stemmesedler og valgkort skal tilintetgøres, foreslås dog placeret i kapitel 13 sammen med de øvrige kassationsregler, jfr. bemærkningerne nedenfor til § 104,
hvoraf nærmere fremgår, hvilke ændringer der i øvrigt foreslås i opbevaringsog kassationsreglerne.
Bemærkninger til kapitel 10. Valgets opgørelse
Til § 75
Bestemmelsen, der svarer til gældende lovs § 42, stk. 1, 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.
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Til §§ 76-82
Bestemmelserne indeholder reglerne om kredsmandaternes fordeling, om tillægsmandaternes fordeling på partier, om fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele, om fordeling af partiernes tillajgsmandater på stor- og
amtskredse samt om kandidatudvælgelsen. Reglerne svarer til gældende lovs
§ 42, stk. 2, og §§ 43 og 44, bortset fra reglerne om kandidatudvælgelse, når der
er anmeldt partiliste.
Ifølge forslaget til § 82 skal kandidatudvælgelsen, når der er anmeldt partiliste, ske efter følgende regler: Der udregnes efter de hidtidige regler et fordelingstal for partiet i stor- eller amtskredsen. Har en kandidat opnået et stemmetal (personlige stemmer og tillagte partistemmer), der er lig med eller større
end fordelingstallet, er den pågældende valgt til medlem af folketinget. Har flere kandidater opnået fordelingstallet, er kandidaterne valgt i partilistens rækkefølge. Opnås det ikke herved at få besat alle de mandater, der er tilfaldet partiet, anses de resterende kandidater for valgt i partilistens rækkefølge i det antal, hvori partiet endnu er berettiget til mandater.
Har ingen af kandidaterne opnået fordelingstallet, erklæres kandidaterne for
valgt i partilistens rækkefølge i det antal, hvori der er tilfaldet partiet mandater i stor- eller amtskredsen. Det er således kun kandidater, der umiddelbart
opnår fordelingstallet, der vil kunne foretage spring i partilisten ("sprænge listen").
Dette forslag til ændrede regler om kandidatudvælgelse, når der er anmeldt
partiliste, er identisk med et forslag, som folketingets kommunaludvalg drøftede i folketingsåret 1982/83 i forbindelse med behandlingen af et lovforslag om
tydeliggørelse af folketingsvalglovens regler om. kandidatudvælgelse, når der
er anmeldt partiliste.
Til §§ 83 og 84
Bestemmelserne, der fastslår, at der udfærdiges valgbreve for de valgte kandidater, og at de ikke-valgte kandidater opføres på en stedfortræderliste, svarer
til gældende lovs § 49 og § 50, stk. 1,1. pkt. De nærmere regler om rækkefølgen
på stedfortræderlisten findes i lovforslagets § 85, jfr. bemærkningerne nedenfor
til denne bestemmelse.Den hidtidige bestemmelse i § 49, stk. 2, hvorefter der
også skal tilstilles valgbrev til den valgte, selvom der kan rejses tvivl om vedkommendes valgbarhed, er dog udgået af lovteksten som overflødig.
I øvrigt bemærkes, at valgbrevenes funktion alene er at godtgøre, at modtageren af valgbrevet er berettiget til at give møde ved folketingets sammentræden
efter valget. Derefter er det folketinget, der afgør gyldigheden af sine medlemmers valg, jfr. grundlovens § 33. Dersom det efter indenrigsministerens udstedelse af valgbreve, men inden fblketingets sammentræden dokumenteres, at det
talmæssige grundlag for indenrigsministeriets opgørelse har været forkert, er
indenrigsministeren forpligtet til at lade foretage en ny opgørelse af, hvilke
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kandidater der er valgt under hensyn til det korrigerede stemmetal. Dersom
den nye opgørelse viser, at andre kandidater er valgt, er indenrigsministeren
forpligtet til at tilbagekalde valgbrevene fra den eller de kandidater, der i henhold til den korrigerede opgørelse ikke er valgt. Dersom indenrigsministeren
ikke foretog denne korrektion, ville der være uoverensstemmelse mellem på
den ene side det foreliggende stemmetal og på den anden side de af indenrigsministeren udstedte valgbreve. Denne uoverensstemmelse ville endvidere indebære, at det ikke var de kandidater, som ifølge stemmetallene skulle være valgt,
der kom til at tage stilling til valgets gyldighed.
I § 84, stk. 2, er optaget en bestemmelse om de særlige beregninger, der i visse
tilfælde skal foretages særskilt til brug for stedfortræderlisten.
Til § 85
Bestemmelsen om udarbejdelsen og opstillingen af stedfortræderlisten svarer
til de gældende regler i § 50, med de konsekvensændringer, der følger af forslaget i § 82 til nye regler om kandidatudvælgelse, når der har været anmeldt partiliste. For at gøre reglerne mere forståelige er den hidtidige formulering i § 50,
stk. 2, om " ... rækkefølge, der i henhold til bestemmelserne i § 44, nr. 4, angiver
deres berettigelse til at få tillægsmandat tildelt, hvis der var tilfaldet partiet
tillægsmandat eller flere sådanne, end partiet opnåede ved valget" erstattet af
en formulering, der direkte henviser til, at det er størrelsen af nærmere angivne
kvotienter, der er afgørende for rækkefølgen.
Til § 86
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 53.

Bemærkninger til kapitel 11. Folketingets godkendelse af valget
Til § 87
Bestemmelsen fastslår i stk. 1, at folketinget afgør gyldigheden af kandidaternes valg. Stk. 2 indeholder en udtrykkelig bestemmelse om, at folketinget kan
pålægge indenrigsministeren at foretage nye beregninger og opgørelser mv.
Denne bestemmelse svarer til den gældende retstilstand. I stk. 3 fastslås herudover, at folketinget kan pålægge valgbestyrelserne at foretage en fornyet gennemgang og opgørelse af det materiale eller dele heraf, der har været benyttet
ved folketingsvalget. Det antages, at folketinget ikke har en sådan beføjelse efter gældende ret. Bestemmelserne i § 87 svarer i øvrigt til gældende lovs § 54,
stk. 2.
Til § 88
Bestemmelsen, der fastslår, at enhver vælger kan klage over folketingsvalg,
svarer til gældende lovs § 75, stk. 2.
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Til §§ 89-91
Bestemmelserne beskriver retsvirkningerne af, at folketinget træffer afgørelse
om, at afstemningen i en opstillingskreds er ugyldig, eller at en valgt kandidat
ikke er valgbar. Bestemmelserne svarer til gældende lovs § 54, stk. 1 og 3. Det
foreslås dog anført, at stedfortræderen indtræder efter de almindelige stedfortræderregler, hvis folketinget træffer afgørelse om, at en valgt kandidat ikke
er valgbar. I gældende lovs § 54, stk. 3, er alene bestemt, at folketinget træffer
afgørelse om, hvad der skal foretages, hvis valget er faldet på en ikke-valgbar
person.
Til §§ 92-93
Reglerne om stedfortrædernes indtræden i folketinget svarer til gældende lovs
§§ 51 og 52, og reglerne om udfyldningsvalg svarer til § 76.

Bemærkninger til kapitel 12. Folkeafstemninger
Til §§ 94 og 95
Bestemmelserne indeholder reglerne om, hvilke folkeafstemninger, der skal afholdes efter reglerne i valgloven, om den procedure, der skal følges, når et lovforslag eller en stadfæstet lov skal til folkeafstemning, om tidsfristerne herfor
mv. Herudover er det fastsat (i § 95, stk. 3), at folkeafstemning foregår i de samme afstemningsområder som valg til folketinget.
Bestemmelserne svarer til gældende lovs §§ 66 og 67 samt § 69. stk. 1. Det bemærkes, at folkeafstemning i anledning af grundlovsændring ikke er omfattet
af valglovens bestemmelser om folkeafstemninger, hverken efter gældende lov
eller lovforslaget.
Til §§96 og 97
Bestemmelserne indeholder reglerne om valgret, valglister og valgkort mv. ved
folkeafstemninger samt reglerne om valgbestyrelser, valgstyrere mv. Reglerne
består i det store og hele af henvisninger til de tilsvarende bestemmelser om
folketingsvalg. Valgbestyrelsernes opgaver er dog mere begrænsede ved folkeafstemninger, idet der ikke skal modtages kandidatanmeldelser, ligesom valgbogen ved folkeafstemninger er mere begrænset end ved folketingsvalg. Bestemmelserne svarer til gældende lovs § 68 og § 69, stk. 1.
Til § 98
Bestemmelsen, der svarer til gældende lovs § 70, stk. 2, fastslår, at der på stemmesedlen skal være trykt ordene "Ja" og "Nej" klart adskilt. De nærmere regler om udformningen af stemmesedlen foreslås fastsat ved bekendtgørelse, jfr.
bemærkningerne til § 43 om det tilsvarende forslag for stemmesedler ved folketingsvalg. I en sådan bekendtgørelse vil det evt. kunne fastsættes, at stemmesedlen skal indeholde rubrikker til afkrydsning.
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Til § 99
Bestemmelsen fastslår i stk. 1, at afstemningen på afstemningsdagen finder
sted i overensstemmelse med reglerne i kapitel 7 for folketingsvalg. Der er dog
fastsat en særlig regel om, hvorledes vælgeren afgiver sin stemme ved folkeafstemninger, jfr. stk. 2. I stk. 3 findes særlige regler om afstemning om 2 eller
flere lovforslag eller love på samme dag. Reglen om at vælgeren skal modtage
stemmesedler til samtlige afstemninger indebærer, at det pålægges den vælger,
der ikke ønsker at afgive stemme om alle lovforslag mv., at stemme blankt vedr.
disse lovforslag. En tilsvarende bestemmelse findes i gældende lovs § 71, stk. 4.
Bestemmelserne i forslaget til § 99 svarer til bestemmelserne i gældende lovs
§§69-71.
Til § 100
Bestemmelsen indeholder reglerne om brevstemmeafgivning, der, bortset fra
reglen om brevstemmesedlen, består i en henvisning til reglerne om brevstemmeafgivning ved folketingsvalg. I gældende lov findes reglerne om brevstemmeafgivning i § 72.
Til § 101
Bestemmelsen fastslår i stk. 1, at afslutningen af afstemningen på afstemningsstedet, stemmeoptælling og indberetning til indenrigsministeren foregår
efter reglerne i lovens kapitel 9 for folketingsvalg med de ændringer, der følger
af folkeafstemningens karakter. I stk. 2 er fastsat de særlige ugyldighedsregler,
der gælder for stemmesedler ved folkeafstemninger. Reglerne herom svarer til
de gældende regler i § 73, stk. 2.1 den gældende lov er det udtrykkeligt anført,
at "understregning eller overstregning af den stemmesedlen påtrykte tekst i
forbindelse med et kryds på stemmesedlen anses ikke som særpræg". Det skyldes, at det ved en folkeafstemning kan være nærliggende for en vælger at understrege eller overstrege den påtrykte tekst for at markere sin holdning stærkere. Denne bestemmelse er ikke medtaget i forslaget til § 101, stk. 2. Der er
dog ikke herved tilsigtet nogen realitetsændring, idet de nødvendige bestemmelser herom kan indgå i den bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler,
som indenrigsministeren kan udfærdige efter forelæggelse for folketingets udvalg til valgs prøvelse, jfr. forslaget til § 101, stk. 3.
Derimod er der tilsigtet en realitetsændring med forslaget til § 101, stk. 2, nr.
2, hvorefter en stemmeseddel er ugyldig, når den ikke er afkrydset på den foreskrevne måde.
I indenrigsministeriets cirkulærer om folkeafstemninger er det siden 1972 generelt tilkendegivet, at en stemmeseddel, der er mærket med ordet "Ja" eller
"Nej" i stedet for et kryds, ikke bør anses for ugyldig, hvis der ikke hersker nogen tvivl om, for hvilket alternativ vælgeren har villet stemme. Denne opfattelse har fået tilslutning i en betænkning af 4. juni 1982, afgivet af et udvalg, som
indenrigsministeren havde nedsat bestående af medlemmer fra de i folketinget
repræsenterede partier.
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Denne tilkendegivelse har imidlertid givet anledning til betydelig usikkerhed
for valgbestyrelsernes stillingtagen til stemmesedlers gyldighed, bl.a. fordi der
kan rejses tvivl om vælgerens tilkendegivelse i nogle af disse tilfælde, herunder
i hvert fald ved en dobbeltnegation (nej ud for nej). Dette er baggrunden for at
det foreslås, at en stemmeseddel er ugyldig, når den ikke er afkrydset i overensstemmelse med § 99, stk. 2.
Til § 102
Bestemmelsen, der fastslår, at indenrigsministeren opgør resultatet og bekendtgør dette i Statstidende, svarer til den gældende lovs § 74, bortset fra at
det i den foreslåede bestemmelse udtrykkeligt er anført, at indenrigsministeren opgør resultatet af folkeafstemningen. På samme måde som ved folketingsvalg foretager Danmarks Statistik opgørelsen af resultatet på indenrigsministerens vegne, jfr. bemærkningerne til § 75.
Det bemærkes, at folketinget ikke afgør spørgsmålet om folkeafstemningens
gyldighed. Bekendtgørelsen af resultatet af folkeafstemnigen skal derfor ikke
afvente folketingets stillingtagen til evt. klager over afstemningen, jfr. bemærkningerne nedenfor til § 103.
Til § 103
Efter denne bestemmelse kan enhver vælger klage over folkeafstemningen.
Klager skal indgives gennem indenrigsministeriet til folketinget senest ugedagen efter afstemningen. En tilsvarende regel findes i den gældende lovs § 73,
stk. 3.
Bemærkninger til kapitel 13. Forskellige bestemmelser
Til § 104
Bestemmelsen indeholder reglerne om opbevaring og kassation af valgmateriale. I stk. 1, fastslås, at det valgmateriale, som valgbestyrelsen har modtaget,
skal opbevares af kommunalbestyrelsen (i opstillingskredse, der består af flere
kommuner, af kommunalbestyrelsen i kredskommunen). Dette er en ændring
i forhold til den gældende lovs § 40, hvorefter valglisterne skal tilbageleveres
til de enkelte kommuner. Dette er imidlertid overflødigt, da valglisterne skal
tilintetgøres. Gældende lovs § 40 er et levn fra tiden før 1980, hvor kommunerne
til stadighed skulle have valglister i beredskab. I stk. 2 fastslås hvilket valgmateriale, kommunalbestyrelsen skal opbevare. I stk. 3 indeholdes reglerne om
kassation af valgmateriale.
Forslaget til § 104 angiver udtømmende reglerne om opbevaring og kassation
af valgmateriale, mens gældende lovs § 21, sidste pkt., og § 40, stk. 1, sidste
pkt., alene indeholder regler om opbevaring af valgbestyrelsens valgbog, henholdsvis om kassation afstemmesedler 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 udstedt i henhold til § 62, stk. 2, i den kommunale styrelseslov.
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Til § 105
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om afholdelse af udgifterne ved folketingsvalg og folkeafstemninger, svarer til gældende lovs § 82. De udgifter, som
forskudsvis afholdes af kredskommunen, skal refunderes af de øvrige kommuner i opstillingskredsen. Efter den gældende lov skal de enkelte kommuners bidrag indsendes til formanden for valgbestyrelsen senest 14 dage efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget underretning om beløbets størrelse. Denne bestemmelse foreslås ophævet som overflødig. I § 105 er endvidere optaget en bestemmelse om afholdelse af udgifterne til brevstemmemateriale og til porto til
forsendelse af brevstemmer. Bestemmelserne svarer til gældende ret.
Til illustration af størrelsesordenen af udgifterne ved afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger kan oplyses, at kommunernes udgifter ved EFfolkeafstemningen den 27. februar 1986 skønsmæssigt blev opgjort til 38 mill,
kr. Det drejede sig om udgifter til valgkort, herunder porto, til diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere, til stemmesedler, opslag, annoncer, opstilling og
nedtagning af stemmelokale-udstyr mv. Ved folketingsvalg er udgifterne større,
bl.a. fordi stemmesedlerne er mere omfangsrige og derfor dyrere.
Til § 106
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at straffe med bøde eller hæfte den, der
tilsidesætter sine pligter i henhold til valgloven. Bestemmelsen træder i stedet
for de spredte straffebestemmelser, der findes i gældende lov. Ved fastsættelse
af den generelle strafferamme til bøde eller hæfte er ikke tilsigtet nogen skærpelse i forhold til gældende lov. I den gældende lov findes i § 79 en generel regel
om bødestraf for pligtforsømmelser. I § 64, stk. 5, i gældende lov findes en særlig
bestemmelse, hvorefter en skibsfører kan straffes med bøde, hvis han undlader
at iværksætte afstemning om bord på skibet efter at være blevet bekendt med,
at der skal afholdes valg eller folkeafstemning, og i § 81, stk. 2, findes en bestemmelse om straf af bøde eller hæfte for medlemmer af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede, som påvirker vælgernes stemmeafgivning eller giver
oplysning om en vælgers stemmeafgivning. Endvidere findes i § 81, stk. 3, en
regel om straf afbøde for systematisk kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme.
I stk. 2 foreslås indføjet en hjemmel 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 § 80 bestemmer, at ingen vælger, som har afgivet stemme ved folketingsvalg eller ved folkeafstemning, skal være pligtig for
retten i nogen sag at opgive, hvorledes han har stemt. På grund af princippet
om hemmelig stemmeafgivning er dette en selvfølgelighed, og det foreslås derfor, at reglen udgår som overflødig.
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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 § 82 a. Det foreslås, at hjemlen gøres generel, således at forskrifterne kan fastsættes én gang for alle. Efter gældende
lov skal sådanne regler fastsættes forud for hvert folketingsvalg.
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Bilag 1.

OVERSIGT OVER UDVALGETS SAMMENSÆTNING OG
SEKRETARIAT OG ÆNDRINGER HERI.

Udvalget fik ved nedsættelsen i 1983 følgende sammensætning:
Konsulent i valgspørgsmål Vilh. Brockmeyer, indenrigsministeriet.
Kontorchef Ruth Christensen, Statsministeriet.
Afdelingschef, dr. jur. Preben Espersen, indenrigsministeriet.
Kandidatstipendidat, cand. jur. Holger Hansen, Københavns universitet, (formand).
Kontorchef Kjeld Meyer, Københavns kommune.
Kontorchef Ove Nissen, Amtsrådsforeningen i Danmark.
Vicekontorchef Hans Syl vest, Kommunernes Landsforening.
Vicekontorchef Inge Vinther, Frederiksberg kommune.
Sekretær:
Fuldmægtig Niels Preisler, indenrigsministeriet.
Den 1. september 1984 udtrådte vicekontorchef Hans Sylvest af udvalget. I stedet blev fuldmægtig Frans Michaelsen, Kommunernes Landsforening, udpeget
til nyt medlem. Frans Michaelsen blev den 1. april 1985 afløst af fuldmægtig
Erik Neergaard, Kommunernes Landsforening, men afløste igen Erik Neergaard den 1. februar 1986.
Fuldmægtig Niels Preisler udtrådte af sekretariatet i foråret 1984. Han var
herefter medlem af udvalget i perioden 1. september 1984 til 31. marts 1985.
Pr. 1. april 1985 indtrådte fuldmægtig, nu kontorchef, Emil le Maire, indenrigsministeriet, som nyt medlem. Fra februar 1986 har fuldmægtig Anne Birte Pade deltaget som observatør i udvalgets møder, samt deltaget i sekretariatsarbejdet.
Pr. 1. januar 1984 indtrådte fuldmægtig Poul Toftegaard i udvalgets sekretariat. Pr. 1. april 1985 indtrådte fuldmægtig Helle Skjerbæk i sekretariatet. Fuldmægtig Poul Toftegaard fratrådte sekretariatet i september 1985.
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Bilag 2.

OPGAVEBESKRIVELSE OG SAMMENSÆTNING FOR
VALGLOVSUDVALGETS 4 ARBEJDSGRUPPER.

1. Arbejdsgruppen vedrørende udformning af stemmesedler.
Arbejdsgruppen fik følgende opgavebeskrivelse:
"På grundlag af en gennemgang af reglerne om stemmesedlernes udseende ved
folketingsvalg og kommunale valg skal arbejdsgruppen overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at foreslå ændringer i disse regler. Det skal herved tillægges betydning, at stemmesedlerne bliver let overskuelige for vælgerne, herunder, at det klart fremgår, hvor på stemmesedlen afkrydsning skal finde sted.
Endvidere skal der lægges vægt på, at håndteringen afstemmesedlerne ved uddeling og optælling lettes mest muligt. Endelig bør de afkrydsede stemmesedler kunne overskues uden vanskeligheder ved optællingen.
Arbejdsgruppen kan således overveje ændringer i den typografiske opsætning
af parti- (liste-) og kandidatnavne, papirets kvalitet og farve samt vurdere, hvilket skriveredskab der ved den foreslåede stemmeseddel vil give klarest markering og i øvrigt være mest hensigtsmæssig.
Arbejdsgruppen skal endelig overveje, om det vil være ønskeligt - og i givet fald
muligt - at lade kandidaternes opstillingsform ved folketingsvalg fremgå klarere afstemmesedlen, samt om stemmesedlerne ved kommunale valg bør indeholde oplysning om eventuelle liste- og valgforbund. Med hensyn til kommunale
valg kan det endvidere overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at undlade
angivelse af kandidatnavn på stemmesedlen.
I øvrigt forudsættes det, at arbejdsgruppen lægger de gældende regler vedrørende kandidatopstilling og liste- og valgforbund til grund for arbejdet."
Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:
Formand:
Indenrigsministeriets konsulent i valgspørgsmål Vilh. Brockmeyer.
Medlemmer:
Fuldmægtig Estrid Oxlund,
udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark.
Fuldmægtig Frans Michaelsen, senere efterfulgt af
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fuldmægtig Erik Neergaard,
udpeget af Kommunernes Landsforening.
Kontorchef Arne Schøning,
udpeget af Københavns kommune.
Vicekontorchef Inge Vinther,
udpeget af Frederiksberg kommune.
Journalist Grethe Hansen,
udpeget af Statens Informationstjeneste.
Konsulent Benny Jensen,
udpeget af direktoratet for Statens Indkøb.
Sekretariatsfunktionerne for arbejdsgruppen er blevet varetaget af valglovsudvalgets sekretariat.
Arbejdsgruppen har afholdt 7 møder.
Arbejdsgruppen har afgivet beretning den 30. september 1985.
2. Arbejdsgruppen vedrørende kandidatudvælgelse og fastlæggelse af
stedfortræderrækkefølge ved partilisteopstilling til folketingsvalg.
Arbejdsgruppen fik følgende opgavebeskrivelse:
"Arbejdsgruppen skal undersøge, om det vil være muligt at foretage en teknisk
forenkling af reglerne om kandidatudvælgelse og fastlæggelse af stedfortræderrækkefølge ved partilisteopstilling til folketingsvalg, uden at den forholdsvise vægt, der efter de gældende regler tillægges henholdsvis partiets og vælgernes prioritering, forrykkes i væsentlig grad.
Arbejdsgruppen kan i denne forbindelse undersøge spørgsmålet om, hvorvidt
det er hensigtsmæssigt at opretholde adgangen til sideordnet opstilling i tilfælde, hvor partiliste anmeldes."
Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:
Formand:
Medlemmer:

Sekretær:

Indenrigsministeriets konsulent i valgspørgsmål Vilh. Brockmeyer.
Ekspeditionssekretær Poul Buch, udpeget af Danmarks Statistik.
Lektor Mogens Esrom Larsen, Københavns Universitets Matematiske Institut, udpeget som særligt matematisk sagkyndig efter forslag fra Københavns Universitet.
Fuldmægtig Niels Preisler, indenrigsministeriet.

Udvalget har holdt ét møde. Det besluttedes at lade Mogens Esrom Larsen udarbejde et notat om kandidatudvælgelsen, når partiliste er anmeldt ved folketingsvalg. Dette notat er indgået i valglovsudvalgets videre arbejde.
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3. Arbejdsgruppen vedrørende særlige juridiske spørgsmål.
Arbejdsgruppen fik følgende opgavebeskrivelse:
"Arbejdsgruppen skal undersøge, om en udskillelse af bestemmelserne i folketingsvalglovens kapitel IX og X om vederlag og pension mv. for folketingets
medlemmer og folketingets formand i en selvstændig lov vil være forenelig med
grundlovens § 58.
Herudover skal arbejdsgruppen undersøge de spørgsmål af særlig juridisk karakter, som valglovsudvalget henskyder til forberedende behandling i arbejdsgruppen."
Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:
Formand:
Medlemmer:
Sekretær:

Afdelingschef, dr. jur. Preben Espersen, indenrigsministeriet.
Valglovsudvalgets formand Holger Hansen.
Kontorchef Ruth Christensen, statsministeriet.
Fuldmægtig Peter Bak Mortensen, indenrigsministeriet.

Arbejdsgruppen har holdt 4 møder.
Arbejdsgruppen har afgivet beretning den 5. februar 1986.
4. Arbejdsgruppen vedrørende valg af valgbestyrelsen mv.
Arbejdsgruppen fik til opgave at gennemgå reglerne i forslaget til nyt kapitel
5 i folketingsvalgloven om valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere.
Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:
Medlemmer: Fuldmægtig Emil le Maire, indenrigsministeriet.
Kontorchef Kjeld Meyer, Københavns kommune.
Fuldmægtig Erik Neergaard, Kommunernes Landsforening.
Vicekontorchef Inge Vinther, PYederiksberg kommune.
Sekretær: Fuldmægtig Helle Skjerbæk, indenrigsministeriet.
I en del af udvalgets møder har desuden deltaget sekretariatschef Bent Dalgaard, fuldmægtig Åse Bøgh og fuldmægtig Heidi Skygge, Københavns kommune.
Arbejdsgruppen har holdt 3 møder. Arbejdsgruppen har endvidere gennemført
en spørgeskemaundersøgelse i 12 udvalgte kommuner. Undersøgelsen omtales
nærmere i kapitel 4.5.
Arbejdsgruppen har afgivet beretning den 12. september 1985.
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Bilag 3.
Indenrigsministeriets
VALGLOVSUDVALG
Adr.: Chr.Borg Slotsplads 1
1218 København K
tlf.: (01) 11 69 00
J.nr. 4005-4/1985

Den 20. juni 1985

Til folketingets formand
Christiansborg
1218 København K

Kære Svend Jakobsen
Indenrigsministeren nedsatte den 1. september 1983 et udvalg, der fik til opgave at gennemgå folketingsvalgloven og den kommunale valglov med henblik på
at foreslå forbedringer og forenklinger. Der ønskedes dog ikke forslag om principielle ændringer i det gældende valgsystem.
Udvalget er i sin gennemgang af folketingsvalgloven nået til reglerne i lovens
kapitel IX og X om vederlag og pension m.v. for folketingets medlemmer og formand. Jeg vil gerne med dette brev orientere dig om udvalgets foreløbige holdning til en gennemgang af disse regler.
Udvalget er helt opmærksomt på grundlovens bestemmelse om, at størrelsen
af folketingsmedlemmernes vederlag fastsættes i valgloven. Udvalget har derfor ikke til hensigt at fremsætte forslag om at udskille vederlags- og pensionsreglerne fra folketingsvalgloven, selv om disse regler i og for sig ikke naturligt
hører hjemme i folketingsvalgloven med dennes meget valgtekniske indhold.
Udvalget opfatter sin opgave som en gennemgang af valgreglerne. Da
vederlags- og pensionsbestemmelserne ikke er valgregler, finder udvalget, at en
gennemgang af disse regler falder uden for kommissoriet.
Såfremt folketinget måtte ønske på nuværende tidspunkt at foretage ændringer og forenklinger m.v. i de to kapitler, vil sådanne ændringer naturligvis kunne medtages i det forslag til ny folketingsvalglov, der forventes fremsat på
grundlag af udvalgets betænkning. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at udvalget
forventes at afgive betænkning om folketingsvalglovens revision omkring
nytår.
Med venlig hilsen
Holger Hansen (formand)
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CHEFEN FOR FOLKETINGETS BUREAU
Den 16. august 1985

Kære Holger Hansen.
Under henvisning til dit brev af 20. juni 1985 - j.nr. 4005-4/1985 - vedrørende
valglovsudvalgets holdning til kap. IX og X i valgloven kan jeg meddele dig, at
din henvendelse nu har været behandlet i præsidiet. Der var i præsidiet enighed om, at ændringer i de nævnte kapitler i valgloven som hidtil overvejes i
præsidiet.
I denne forbindelse vil jeg minde dig om de samtaler, du har haft med formanden og mig, og hvorunder det bl.a. er blevet fremført, at folketinget ikke har indvendinger imod, såfremt det lovteknisk er muligt at udskille valglovens kap. IX
og X til et mere selvstændigt afsnit af valgloven.
Med venlig hilsen
Helge Hjortdal

Formanden for indenrigsministeriets valglovsudvalg
hr. Holger Hansen
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
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Bilag 4.

ANVENDTE FORKORTELSER FOR TIDLIGERE
VALGLOVE MV.

Tidligere valglove
1849-valglouen:

Lov af 16. juni 1849 angående Valgene til Rigsdagen.

1901-valgloven:

Lov nr. 16 af 7. februar 1901 om Valgene til Rigsdagen.

1915-ualgloven:

Lov nr.142 af 10. maj 1915 om Valg til Rigsdagen.

1920-valgloven:

Lov nr. 139 af 11. april 1920 om Valg til Rigsdagen.

1948-ualgloven:

Lov nr. 279 af 9. juni 1948 om Valg til Rigsdagen.

1953-ualgloven.

Lov nr. 171 af 31. marts 1953 om valg til folketinget.

Omtalte ændringslove til valgloven
1943-ændringslov:

Lov nr. 73 af 8. marts 1943 om ændringer i Lov om Valg
til Rigsdagen.

1964-ændringslov: Lov nr. 59 af 4. marts 1964 om ændring af lov om valg til
folketinget.
197O-lovændring:

Lov nr. 283 af 10. juni 1970 om ændring af lov om valg
til folketinget
(Valgkredsinddelingen mv).

1980-lovændring:

Lov nr. 145 af 30. april 1980 om ændring af lov om valg
til folketinget.

Andre love
Kommunale valglov: Lov om kommunale valg, jfr. lovbekendtgørelsee nr. 139
af 26. marts 1985.
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Kommunale styrelseslov:

Lov om kommunernes styrelse, jfr.
lovbekendtgørelse nr. 313 af 20. juni 1984.

Offentlighedslov:

Lov nr. 280 af 10. juni 1970 og lov nr. 572 af 19. december
1985.

Navnelov:

Lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne.

Bistandslov:

Lov om social bistand, jfr. lovbekendtgørelse nr. 413 af 5.
juli 1984.

Indenrigsministeriets generelle valgcirkulære
Cirkulære nr. 174 af 27. oktober 1980 om valg til folketinget.
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Bilag 5.
Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980

Bekendtgørelse af
Lov om valg til folketinget
Herved bekendtgøres lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 237 af 29. maj 1978,
med de ændringer, der følger af lov nr. 483 af 27. september 1978, lov nr. 226 af 31. maj 1979 og lov nr.
145 af 30. april 1980.

I. Valgret og valgbarhed
§ 1. Valgret til folketinget har enhver,
som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og
har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort.
§ 2. Personer, der er ansat i den danske
stat og beordret til tjeneste uden for riget, og
de med disse personer samlevende ægtefæller
anses for at have fast bopæl her i riget.
Stk. 2. Endvidere anses følgende personer,
der midlertidigt har taget ophold i udlandet,
og de med disse personer samlevende ægtefæller for at have fast bopæl her i riget:
1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat
virksomhed eller forening.
2) Personer, der opholder sig i udlandet
som ansat i en international organisation,
hvoraf Danmark er medlem.
3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
4) Personer, der opholder sig i udlandet i
uddannelsesøjemed.
5) Personer, der opholder sig i udlandet af
helbredsmæssige grunde.
6) Personer, der opholder sig i udlandet,
og som i henseende til tilknytningen til riget
Indenrigsmin. 3.a.kt. j.nr. 4000-7-1980

ganske må sidestilles med de under nr. 1-5
nævnte personer.
§ 3. Ingen kan udøve valgret uden at være
optaget på valglisten.
§ 4. Valgbar til folketinget er enhver, som
i henhold til bestemmelserne i § 1 har valgret
til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem
af folketinget, jfr. grundlovens §§ 30 og 33.
II. Valglister
§ 5. Vælgerne skal optages på valglisten i
den kommune, hvori de har fast bopæl.
§ 6. Vaîlgere, der opholder sig på områder
i Grønland, der ikke er omfattet af den kommunale inddeling, skal, såfremt de ikke har
bevaret fast bopæl andetsteds i riget, optages
på valglisten i den kommune, hvor de senest
havde fast bopæl. De nærmere regler om disse personers optagelse på valglisten fastsættes
af indenrigsministeren.
§ 7. Vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1,
optages på valglisten i Københavns kommune. De nærmere regler om disse personers
optagelse på valglisten fastsættes af indenrigsministeren.
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§ 8. Vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 2,
optages på valglisten i den kommune, hvori
de sidst har været tilmeldt folkeregisteret.
Begæring om optagelse på valglisten skal på
en af indenrigsministeren foreskrevet formular indgives til kommunalbestyrelsen i denne
kommune.
Stk. 2. Personer, der indgiver begæring om
optagelse på valglisten efter stk. 1, og som
inden for de sidste 4 år har haft ophold her i
landet, optages på valglisten, såfremt begæringen om optagelse på valglisten ledsages af
en egenhændigt underskrevet og dateret erklæring om, at vedkommende opfylder betingelserne i § 2, stk. 2. Dette gælder dog ikke,
såfremt de for kommunalbestyrelsen foreliggende oplysninger giver grund til at antage,
at vedkommende ikke opfylder betingelserne
i § 2., stk. 2. I så fald forelægger kommunalbestyrelsen begæringen om optagelse på
valglisten for det i § 9 omhandlede nævn til
afgørelse. Indenrigsministeren kan fastsætte,
at kommunalbestyrelsen også i andre tilfælde
skal forelægge begæringen for nævnet til afgørelse.
Stk. 3. 1 andre tilfælde end dem, der er
nævnt i stk. 2, forelægger kommunalbestyrelsen begæringen om optagelse på valglisten
for det i § 9 omhandlede nævn til afgørelse.
Stk. 4. Afgørelser om optagelse på valglisten efter stk. 2 og 3 har virkning i 2 år fra
afgørelsens dato.
Stk. 5. Indgiver en vælger, for hvem der
efter stk. 2 eller 3 er truffet afgørelse om optagelse på valglisten, begæring om fornyet
optagelse på valglisten inden udløbet af den
i stk. 4 nævnte periode, forlænges perioden,
indtil der er truffet afgørelse.
Stk. 6. Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at optagelse på valglisten
skal finde sted, drager den omsorg for, at der
meddeles underretning herom til den person,
der har indgivet begæring om optagelse.
Stk. 7. Indenrigsministeren fastsætter de
nærmere regler om begæringens indgivelse
og behandling samt om optagelse på valglisten.
§ 9. Indenrigsministeren nedsætter et
nævn, bestående af en formand og 2 andre
medlemmer. Formanden skal være dommer,
og det ene af de andre medlemmer skal være
kyndig i statsforfatningsret. Der udpeges ef-

ter samme regler en stedfortræder for formanden og hvert af de to andre medlemmer.
Stk. 2. De i §§ 60 og 61 i lov om rettens
pleje indeholdte regler finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår inhabilitet hos
nævnets medlemmer eller disses stedfortrædere.
Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter nævnets forretningsorden.
§ 10. Ud over de i § 8, stk. 2 og 3, nævnte
sager træffer nævnet afgørelse for så vidt
angår bopælskravets opfyldelse i klagesager
vedrørende optagelse på valglisten efter § 7
samt i andre sager om optagelse på valglisten
af personer, der har ophold i udlandet.
Stk. 2. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
§ 11. Når nævnet har truffet afgørelse,
meddeler nævnet underretning herom til den
person, der har indgivet begæring om optagelse på valglisten, samt til vedkommende
kommunalbestyrelse.
§ 12. Når valg er udskrevet, påhviler det
kommunalbestyrelsen at foranstalte, at der
udarbejdes en valgliste over vælgerne i kommunen. Såfremt kommunen er delt mellem
flere opstillingskredse eller i flere afstemningsområder, jfr. § 28, skal der udarbejdes
en valgliste for hver af disse dele af kommunen.
Stk. 2. På valglisten optages vælgere, der
senest 18.-dagen før valget har anmeldt tilflytning til kommunens folkeregister.
Stk. 3. Vælgere, der senest 18.-dagen før
valget har anmeldt flytning inden for kommunen, skal optages på valglisten under den
nye bopæl.
§ 13. Valglisterne udfærdiges på grundlag
af oplysningerne i det centrale personregister
(CPR).
Stk. 2. Valglisterne skal foruden løbe-nr.
indeholde vælgernes fulde navn, fødselsdato
og bopæl samt en rubrik til afkrydsning af
vælgernes navne.
Stk. 3. Indenrigsministeren kan fastsætte
nærmere regler om udfærdigelse af valglisterne samt disses indretning.
§ 14. Så snart valglisterne er udfærdiget,
udsender kommunalbestyrelsen valgkort til
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de vælgere, der er opført på valglisterne.
Valgkortet skal indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten samt angivelse af afstemningsstedets beliggenhed og dato og tid for afstemningen.
§ 15. Senest 10 dage før valget bekendtgøres det ved kommunalbestyrelsens foranstaltning i de stedlige dagblade eller lokalaviser,
at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne.
Bekendtgørelsen skal indeholde en opfordring til personer, der mener sig berettiget til
at afgive stemme i kommunen, men som ikke
har modtaget valgkort, samt personer, som
finder, at valgkortets indhold er fejlagtigt,
om at gøre indsigelse til kommunalbestyrelsen.
§ 16. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at de i § 15 nævnte indsigelser 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.
III. Valgkredse og valgbestyrelser.
Mandaternes fordeling
§ 17. Til folketinget vælges i alt 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer for Færøerne
samt 2 medlemmer for Grønland. Såvel Færøerne som Grønland udgør særlige valgområder, jfr. stk. 9.
Stk. 2. Bortset fra Færøerne og Grønland
er landet delt i 3 områder, nemlig hovedstadens område bestående af 3 storkredse, øernes område bestående af 7 amtskredse og
Jyllands område bestående af 7 amtskredse.
Stk. 3. Hver stor- og amtskreds er inddelt i
de på valgkredsfortegnelsen angivne opstillingskredse. Opstillingskredsenes valgsted er
det i valgkredsfortegnelsen anførte. Indenrigsministeren er bemyndiget til at foretage
sådanne mindre væsentlige forandringer i
valgkredsfortegnelsen, som er en naturlig
følge af ændringer i landets kommunale inddeling. Om de stedfundne forandringer udsteder indenrigsministeren fornøden bekendtgørelse.
Stk. 4. Af de 175 mandater uden for Færøerne og Grønland er 135 kredsmandater og

40 tillægsmandater. Fordelingen af disse
mandater på områder og på stor- og amtskredse fastsættes og bekendtgøres af indenrigsministeren efter offentliggørelsen af folketallet pr. 1. januar 1980, 1985, 1990 osv.,
og hver fordeling er gældende for de derefter
følgende valg, indtil ny bekendtgørelse finder
sted.
Stk. 5. Fordelingen foretages på grundlag
af forholdstal, der for hver kreds (område,
stor- og amtskreds) bestemmes som summen
af: 1) kredsens folketal, 2) kredsens vælgertal
ved sidste folketingsvalg og 3) kredsens areal
1 kvadratkilometer multipliceret med en faktor, der fastsættes til 20. Hvis de ved fordelingen fremkomne mandattal ikke er hele tal
og derfor, når brøkerne bortkastes, tilsammen ikke giver det fornødne antal mandater,
forhøjes de største brøker, indtil antallet er
nået (den største brøks metode).
Stk. 6. Efter den i stk. 5 angivne beregningsmetode fordeles først de 175 mandater
på de 3 områder. Derefter fordeles på tilsvarende måde de 135 kredsmandater på områderne, og endelig fordeles det antal kredsmandater, som tilfalder hvert område, på de
enkelte stor- eller amtskredse inden for området.
Stk. 7. Hvis der ved beregningen efter stk.
6 ikke tilfalder Bornholms amtskreds mindst
2 kredsmandater, foretages en fornyet fordeling af kredsmandaterne, således at der forlods tillægges Bornholms amtskreds 2 kredsmandater, medens de resterende 133 kredsmandater fordeles endeligt på de øvrige storog amtskredse som angivet i stk. 6.
Stk. 8. Når det samlede mandattal og antallet af kredsmandater, der skal tilfalde
hvert af de 3 områder, er bestemt, fås det
antal tillægsmandater, der skal tilfalde hvert
område, som forskellen mellem det samlede
mandattal i området og antallet af kredsmandater i området.
Stk. 9. Vedrørende valget på Færøerne og
i Grønland fastsættes regler ved særlig lov.
§ 18. For hver opstillingskreds dannes en
valgbestyrelse. I opstillingskredse uden for
hovedstadens område består valgbestyrelsen
af udsendinge fra de til opstillingskredsen
hørende kommuner. I opstillingskredse, der
omfatter én kommune, vælges 5 medlemmer,
i opstillingskredse, der omfatter 2 kommuner,
vælger hver kommune 4 medlemmer, i opstil-
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lingskredse, der omfatter 3 kommuner, vælger hver kommune 3 medlemmer, og i opstillingskredse, der omfatter 4 kommuner eller
derover, vælger hver kommune 2 medlemmer. Valgbestyrelsens medlemmer vælges af
kommunalbestyrelserne blandt disses medlemmer. Af de medlemmer, som kommunen
skal udpege til valgbestyrelsen, udgør kommunalbestyrelsens formand det ene. Formanden for kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori opstillingskredsens valgsted er beliggende, varetager hvervet som formand for
valgbestyrelsen. Såfremt formanden for en af
de i valgbestyrelsen repræsenterede kommunalbestyrelser har forfald som formand for
eller medlem af valgbestyrelsen, indtræder
næstformanden for vedkommende kommunalbestyrelse som stedfortræder for kommunalbestyrelsens formand. I Gentofte, Odense,
Ålborg og Århus kommuner udpeger kommunalbestyrelsen blandt dennes egne medlemmer ved flertalsvalg formanden for valgbestyrelsen i de opstillingskredse inden for
kommunen, hvor kommunalbestyrelsens formand ikke indtræder som medlem og formand. Valg af udsendinge til opstillingskredsens valgbestyrelse skal senest foretages, når
valg er udskrevet. For de valgte udsendinge
vælges stedfortrædere.
Stk. 2. Såfremt en kommunalbestyrelse
skal vælge et større antal medlemmer og
stedfortrædere af valgbestyrelsen (valgbestyrelserne) end kommunalbestyrelsens eget
medlemstal, vælges det overskydende antal
blandt de i kommunen inden for opstillingskredsen bosatte vælgere.
Stk. 3. Når en kommune er delt mellem
flere opstillingskredse, anses hver af disse
dele af kommunen med hensyn til valg af
medlemmer til valgbestyrelserne som en selvstændig kommune, dog at kommunalbestyrelsens valg af medlemmer og stedfortrædere
til de forskellige valgbestyrelser vil være at
foretage under ét.
Stk. 4. Kandidater til valget, som er opstillet inden for vedkommende stor- eller amtskreds, kan ikke være medlemmer af valgbestyrelsen.
§ 19. Valgbestyrelsen drager omsorg for,
at alt er rede til afstemningen. Det påhviler
valgbestyrelsen umiddelbart efter udløbet af
den i § 25, stk. 1, nævnte frist for kandidaters anmeldelse at påse, om de indleverede

kandidatanmeldelser er gyldige, og straks
herefter at indberette til vedkommende amtmand, hvilke kandidater der gyldigt har anmeldt sig til valg i opstillingskredsen. Indberetningen skal for hver kandidat indeholde
de i § 25, stk. 2, nævnte oplysninger. Så snart
valgbestyrelsen fra amtmanden har modtaget
underretning om samtlige i amtskredsen opstillede kandidater, tilvejebringer den de til
brug ved afstemningen fornødne stemmesedler. Endvidere sørger valgbestyrelsen for, at
de fornødne valglister er til stede ved afstemningen.
Stk. 2. Valgbestyrelsens formand indkalder
valgbestyrelsen til møde og træffer afgørelse
i alle spørgsmål, som ikke giver anledning til
tvivl.
Stk. 3. Ved alle til valgbestyrelsen overladte beslutninger gør, i tilfælde af stemmelighed, formandens stemme udslaget.
Stk. 4. Ethvert medlem af valgbestyrelsen
er pligtigt at give møde og i øvrigt at udføre
det valgbestyrelsens medlemmer påhvilende
hverv, medmindre lovligt forfald oplyses.
Vedkommende stedfortræder indtræder da i
valgbestyrelsen.
Stk. 5. Det påhviler kommunalbestyrelserne at anvise lokaler til stemmeafgivningen
samt at stille det tilstrækkelige antal stemmekasser og stemmerum, jfr. § 31, til valgbestyrelsens rådighed.
§ 20. Valgbestyrelserne i opstillingskredsene i hovedstadens område består af 5 medlemmer, der vælges henholdsvis af Københavns borgerrepræsentation og af Frederiksberg kommunalbestyrelse.
Stk. 2. I valgbestyrelserne i opstillingskredsene i Københavns kommune skal
mindst 1 medlem være medlem af enten borgerrepræsentationen eller magistraten, og de
øvrige vælges blandt de inden for opstillingskredsen bosatte vælgere. For medlemmerne
vælges stedfortrædere. Valgene foretages under ét for samtlige opstillingskredse i kommunen. Borgerrepræsentationen udpeger formændene for valgbestyrelserne. Formændene
modtager kandidatanmeldelser og indsender
indberetning herom for I. og 2. storkreds'
vedkommende til Københavns magistrat og
for 3. storkreds' vedkommende til Frederiksberg kommunalbestyrelse. Endvidere tilvejebringer formændene, når der fra henholdsvis
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Københavns magistrat og Frederiksberg
kommunalbestyrelse er modtaget underretning om samtlige i storkredsen opstillede
kandidater, de fornødne stemmesedler. De
øvrige forberedelser til valget forestås af magistraten.
Stk. 3. I valgbestyrelserne i opstillingskredsene i Frederiksberg kommune skal
mindst 2 medlemmer være medlem af kommunalbestyrelsen. For medlemmerne vælges
stedfortrædere. Valgene foretages under ét
for samtlige opstillingskredse i kommunen.
Kommunalbestyrelsen udpeger formændene
for valgbestyrelserne. Formændene modtager
kandidatanmeldelser og indsender indberetning herom til Frederiksberg kommunalbestyrelse. Endvidere tilvejebringer formændene, når der fra kommunalbestyrelsen er modtaget underretning om samtlige i storkredsen
opstillede kandidater, de fornødne stemmesedler.
§ 21. Valgbestyrelserne i opstillingskredsene fører en valgbog, hvori indføres det væsentlige indhold af alt, hvad der vedrører
afstemningen, navnlig oplysning angående
de modtagne kandidatanmeldelser samt om
antallet af de til brug ved afstemningen tilvejebragte stemmesedler, antallet af afgivne
gyldige stemmesedler, antallet af afgivne
ugyldige stemmesedler, antallet af stemmer
på hvert af de partier, der har kandidater på
valg i opstillingkredsen, samt antallet af
stemmer på hver af disse kandidater og på
hver af kandidaterne uden for partierne, og
hvad valgbestyrelsen har erklæret for afstemningens udfald i opstillingskredsen. Valglisterne og de til valgbestyrelsen indkomne
skrivelser fremlægges til valgbogen. Denne
underskrives af valgbestyrelsen og opbevares
af valgstedets kommunalbestyrelse.
§ 22. Inden for hver amtskreds modtager
vedkommende amtmand de i § 19 omhandlede indberetninger fra valgbestyrelserne i opstillingskredsene om, hvilke kandidater der
har stillet sig til valg. Endvidere modtager
amtmanden de i § 25, stk. 5, omhandlede
anmeldelser fra partierne. Snarest muligt efter udløbet af den for disse anmeldelser fastsatte frist gives der valgbestyrelsen i hver opstillingskreds meddelelse om, hvilke kandidater der har anmeldt sig til valg i samtlige opstillingskredse, med angivelse af, om de på-

gældende er godkendt af et parti og i bekræftende fald af hvilket, eller om de står
uden for partierne. I meddelelsen til valgbestyrelserne opføres navnene på de kandidater, der er godkendt af et parti, som har anmeldt partiliste (jfr. § 25, stk. 5), i den på
partilisten angivne rækkefølge; er ingen partiliste anmeldt, opføres kandidaternes navne
i alfabetisk rækkefølge med angivelse af, i
hvilken opstillingskreds de enkelte kandidater er nomineret. I denne meddelelse til valgbestyrelserne angives tillige, hvilke bogstavbetegnelser der er tildelt de forskellige partier, og i hvilken rækkefølge partierne vil være
at opføre på stemmesedlerne (§ 23, stk. 6, og
§ 32, stk. 4).
Stk. 2. Inden for storkredsene i København-Frederiksberg varetages de tilsvarende
forretninger for 1. og 2. storkreds' vedkommende af Københavns magistrat, og for 3.
storkreds' vedkommende af Frederiksberg
kommunalbestyrelse.
IV. Valgpartier og valgkandidater
§ 23. Berettiget til deltagelse i folketingsvalg er de partier, der ved sidste folketingsvalg opnåede repræsentation i folketinget og
fortsat er repræsenteret i dette. Når valg til
folketinget er udskrevet, meddeler folketingets formand indenrigsministeren, hvilke partier der opfylder disse betingelser.
Stk. 2. Berettiget til deltagelse i folketingsvalg er endvidere nye partier, der senest kl.
16 femten dage før valgets afholdelse anmeldes for indenrigsministeren af et antal vælgere, der mindst svarer til 1/175 af samtlige
gyldige stemmer, der blev afgivet ved det
sidst afholdte folketingsvalg. Bestemmelsen
kommer ikke til anvendelse på det tyske
mindretals parti. Dette parti skal dog for indenrigsministeren anmelde sin deltagelse i
valget inden samme frist, som gælder for anmeldelse af nye partier.
Stk. 3. Anmeldelse af et nyt parti skal være bilagt erklæringer fra de vælgere, der anmelder partiet. Erklæringerne skal indeholde
oplysning om vælgernes fulde navn, fødselsdato og bopæl samt være underskrevet og
dateret af vælgerne personligt. Erklæringerne
skal endvidere være påført vedkommende
folkeregisterførers attestation af, at vælgeren
opfylder betingelserne for valgret til folketinget. Erklæringer, der er udstedt ét år eller
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mere før anmeldelsen, kan ikke medregnes.
Det samme gælder erklæringer fra vælgere,
der deltager i anmeldelsen af mere end ét nyt
parti.
Stk. 4. Erklæringer fra de vælgere, der anmelder et nyt parti, skal afgives på en formular, der forinden er godkendt af indenrigsministeren. 1 forbindelse med godkendelse af
formularen afgør indenrigsministeren, om
den anforte 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 som har så
stor lighed med den betegnelse, der benyttes
af et sådant parti, at en forveksling af partierne vil kunne finde sted. Ej heller må et nyt
parti benytte en betegnelse, som er godkendt
af indenrigsministeren for et andet parti, eller som har så stor lighed med den betegnelse, der er godkendt for et sådant parti, at en
forveksling af partierne vil kunne finde sted.
Når en formular til afgivelse af erklæring er
godkendt, indføres den godkendte partibetegnelse i et register, der fores af indenrigsministeren. Godkendelsen har gyldighed i 2 år fra
godkendelsens dato. Indenrigsministeren kan
forlænge godkendelsens gyldighed, når omstændighederne taler derfor.
Stk. 5. Anmeldelse af et nyt parti har gyldighed indtil afholdelse af førstkommende
folketingsvalg, dog mindst i ét år fra anmeldelsens dato.
Stk. 6. Indenrigsministeren tildeler hvert af
partierne, jfr. stk. 1 og 2, en bogstavbetegnelse, hvormed partierne vil være at opføre på
stemmesedlerne. Det må herved haves for
øje, at de forskellige partier så vidt muligt
bevarer de bogstavbetegnelser, de har haft
ved tidligere offentlige valg. Snarest muligt
efter udløbet af den i stk. 2 nævnte frist bringes det ved bekendtgørelse i statstidende til
almindeligt kundskab, hvilke partier der efter
reglerne i nærværende paragraf er berettigede til deltagelse i valget. Samtidig bekendtgøres de partierne tildelte bogstavbetegnelser.
§ 24. Ved valg til folketinget kan ingen
komme i betragtning til valg, som ikke selv
har stillet sig i en opstillingskreds og anbefales af i det mindste 25 af opstillingskredsens
vælgere som stillere. En kandidat må ikke
have mere end 50 stillere.
Stk. 2. Ingen kan være stiller for kandidater for mere end ét parti. Den, der anbefaler

kandidater for flere partier, kan ikke anses
som stiller for nogen af kandidaterne.
§ 25. Skriftlig anmeldelse om kandidaten
og hans stillere skal indleveres til formanden
for opstillingskredsens valgbestyrelse, jfr. §§
18-20, senest kl. 16 elleve dage før valget finder sted. Anmeldelsen skal være underskrevet såvel af kandidaten som af stillerne. Stillernes underskrifter kan dog afgives på genparter af anmeldelsen, men genparterne skal
da være sammenhæftet med anmeldelsen,
når denne indleveres. Den, der indleverer
kandidatanmeldelsen, har ret til på en af
ham medbragt genpart af denne at få formandens kvittering for, at anmeldelsen er
indleveret, og hvornår dette er sket. Valgbestyrelsen er pligtig til på derom fremsat begæring at give oplysning om navnene på
hver enkelt kandidats stillere. Det er tilladt
at offentliggøre stillernes navne.
Stk. 2. I den nævnte anmeldelse gives der
tillige meddelelse til valgbestyrelsen om, hvilket parti den pågældende slutter sig til, eller
om han står uden for partierne. Anmeldelsen
skal derhos indeholde oplysning om kandidatens fulde navn, personnummer, stilling og
bopæl. Såfrem en kandidat ikke ønsker sig
opført på stemmesedlerne med sit fulde
navn, skal det angives, på hvilken måde navnet ønskes anført. Kandidatens slægtsnavn
(efternavn) samt mindst ét fornavn 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 anføres på stemmesedlerne i en parentes efter kandidatens fornavn
eller slægtsnavn.
Stk. 3. Anmeldelsen skal endvidere indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn,
fødselsdato, stilling og bopæl samt oplysning
om, hvilken stiller der foruden kandidaten
kan rettes henvendelse til, såfremt det ved
valgbestyrelsens gennemgang af de indleverede kandidatanmeldelser viser sig, at anmeldelsen er behæftet med mangler.
Stk. 4. Såfremt valgbestyrelsen finder, at
en rettidig indleveret kandidatanmeldelse er
behæftet med så væsentlige mangler, at den
må erklæres ugyldig, skal den, inden kendelse herom afsiges, telefonisk eller om fornødent telegrafisk give meddelelse herom til
vedkommende kandidat eller til den i anmel-
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delsen anførte stiller. En ny anmeldelse kan
da indleveres eller mangler afhjælpes inden
12 timer fra meddelelsens afgivelse eller afsendelse. Sker dette ikke, afsiger valgbestyrelsens formand kendelse om anmeldelsens
ugyldighed. Denne kendelse tilføres valgbogen, og en udskrift heraf tilsendes kandidaten.
Stk. 5. Senest kl. 16 otte dage før valget
kan i hver amtskreds (storkreds) partiet anmelde, hvilke af de opstillede kandidater det
godkender som partiets kandidater i amtseller storkredsen. Kandidater, der ikke godkendes af et parti, betragtes som opstillet
uden for partierne. Foretager et parti ikke
anmeldelse, betragtes de kandidater, der har
sluttet sig til partiet, som godkendt af dette.
Anmeldelsen skal være ubetinget og må ikke
begrænses til bestemte opstillingskredse inden for amts- eller storkredsen. Er der opstillet flere kandidater for samme parti i samme
opstillingskreds (sideordnet opstilling), kan
partiet endvidere anmelde, hvilken af de opstillede kandidater der er partiets nominerede kandidat i de enkelte opstillingskredse.
Inden samme tidsfrist kan partiet derhos anmelde en bestemt rækkefølge for de godkendte kandidater (partiliste) og derved angive, i hvilken rækkefølge de partiet tilfaldende stemmer i kredsen vil være at overføre til
de forskellige kandidater (jfr. § 47). Disse
anmeldelser skal ske skriftligt, i amtskredsene til vedkommende amtmand og i storkredsene i København-Frederiksberg til Københavns magistrat for 1. og 2. storkreds' vedkommende og til Frederiksberg kommunalbestyrelse for 3. storkreds' vedkommende.
Stk. 6. En indgivet kandidatanmeldelse
kan af kandidaten tilbagekaldes over for formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse
senest kl. 12 otte dage før valgdagen. Ein stiller kan ikke trække sit tilsagn om at virke
som stiller for kandidaten tilbage, efter at
kandidatanmeldelsen er indleveret til formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse.
§ 26. Kandidaten behøver ikke for valgbestyrelsen at godtgøre sin valgbarhed. Fremkommer der indsigelser eller endog beviser
mod den, kan valgbestyrelsen dog ikke undslå sig for at stille kandidaten til valg.

§ 27. Ingen må melde sig til samtidigt
valg i forskellige amtskredse (storkredse) eller som kandidat for mere end ét parti eller
anmelde sig uden for partierne og samtidig
slutte sig til et parti. Handler nogen herimod,
bliver valget af den pågældende, hvis det
falder på ham, ugyldigt.
V. Valget
§ 28. I opstillingskredse, der omfatter flere kommuner eller dele af kommuner, finder
afstemningen sted i hver kommune eller del
af en kommune for sig.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen deles i forskellige områder
til stemmesedlernes modtagelse og optælling.
En sådan deling skal foretages efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse, når
mindst 10 pct. af vælgerne fremsætter andragende derom. Andragendet skal være indgivet senest 1. juni, for at delingen kan kræves
iværksat rned virkning fra den efterfølgende
1. november.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe
beslutning om nedlæggelse af et afstemningsområde. Ein sådan beslutning skal bekendtgøres i de stedlige dagblade. Såfremt mindst
25 pct. af vælgerne i afstemningsområdet
inden en måned efter bekendtgørelsen skriftligt modsætter sig nedlæggelsen, kan denne
kun iværksættes, hvis beslutningen er truffet
i anledning af en kommunesammenlægning.
§ 29. Afstemningen ledes af valgstyrere. I
opstillingskredse, der kun har ét afstemningssted, er valgbestyrelsens medlemmer tillige
valgstyrere.
Stk. 2. I opstillingskredse med flere afstemningssteder udnævner vedkommende
kommunalbestyrelse, dels blandt sine egne
medlemmer, dels blandt de i kommunen boende vælgere, mindst 5, højst 9 valgstyrere
for hvert afstemningsområde. Som valgstyrer
kan også udpeges kandidater til valget, som
er opstillet inden for vedkommende storeller amtskreds. Kan der ikke opnås enighed
om valget af valgstyrere, foretages dette efter
forholdstal og under ét for samtlige de valgstyrere, der skal vælges i kommunen. Valgstyrernes formand udpeges af kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Valgstyrerne fører en af kommunalbestyrelsen stadfæstet valgbog. Valgstyrerne
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er pligtige til at udføre det dem påhvilende
hverv, medmindre lovligt forfald oplyses;
kommunalbestyrelsen udnævner, såfremt en
valgstyrer oplyser sådant forfald, en ny valgstyrer i vedkommendes sted.
Stk. 4. Der tilkommer valgstyrerne og de
tilforordnede vælgere, jfr. § 33, diæter for
deres virksomhed på valgdagen af samme
størrelse som de diæter, der i henhold til loven om kommunernes styrelse ydes for udførelse af andre kommunale hverv.
§ 30. Opstillingskredsens valgbestyrelse
bekendtgør senest ugedagen for valget dag
og klokkeslæt for afstemningen i de stedlige
dagblade, der fortrinsvis læses i den pågældende opstillingskreds og, såfremt valgbestyrelsen finder det fornødent, tillige i stedlige
lokalaviser og lignende.
§ 31. Stemmeafgivningen sker i et eller
flere af vedkommende kommunalbestyrelse
anviste lokaler, i hvilke der skal være indrettet det fornødne antal stemmerum.
Stk. 2. Stemmerum skal være et i afstemningslokalet anbragt rum, der er således indrettet, at der kan afgives stemme, uden at det
af andre kan ses, hvorledes vælgeren afgiver
sin stemme. Stemmerummet skal være tilstrækkeligt lyst til, at skrift tydeligt kan læses
derinde; det skal være forsynet 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.
§ 32. Afstemningen foregår ved afgivelse
af de dertil tilvejebragte stemmesedler.
Stk. 2. Enhver stemmeseddel skal indeholde navnene (jfr. § 25, stk. 2) på samtlige i
amtskredsen (storkredsen) opstillede kandidater. Såfremt der i amtskredsen (storkredsen) er opstillet 2 eller flere kandidater af
samme navn, skal de pågældende kandidaters bopæl eller stilling anføres på stemmesedlen på en sådan måde, at forveksling af
kandidaterne ikke vil kunne finde sted. Kandidater, der er godkendt af et parti, opføres i
felter for sig, og kandidater, der står uden
for partierne (jfr. § 25, stk. 5), opføres i et
særligt felt efter de andre. Felterne anbringes
på stemmesedlerne under hinanden adskilte
ved tykke trykte streger, i hvert felt anføres

først med fede typer partibetegnelsen; derunder, adskilt fra partibetegnelsen ved en tyk
streg, anføres med halvfede typer navnet på
den eller de i vedkommende opstillingskreds
anmeldte kandidater, der er godkendt af partiet; under disse kandidaters navne og trykt
med almindelige typer anbringes navnene på
de øvrige kandidater, der er godkendt af partiet, i den rækkefølge, hvori disse er anmeldt
på den i § 25, stk. 5, omhandlede partiliste,
eller, hvis en sådan ikke er anmeldt, i alfabetisk rækkefølge. Er der i vedkommende opstillingkreds ikke anmeldt nogen kandidat,
der er godkendt af partiet, anbringes navnene på de i de øvrige opstillingskredse anmeldte kandidater under partibetegnelsen
efter de anførte regler, alle navnene trykt
med almindelige typer.
Stk. 3. I feltet for kandidater uden for partierne anbringes først med fede typer ordene
»Uden for partierne« og derefter de pågældende kandidaters navne, først med halvfede
typer navnet på den eller de kandidater, der
har stillet sig i opstillingskredsen, og derefter
med almindelige typer de øvrige navne i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 4. De forskellige partiers felter på
stemmesedlerne anbringes i alfabetisk rækkefølge efter de partierne tildelte bogstavbetegnelser.
Stk. 5. Kandidaternes navne i felterne skal
være adskilt ved en tyndere trykt streg.
Stk. 6. Har to eller flere kandidater, der er
godkendt som kandidater for samme parti,
anmeldt sig til valg i samme opstillingskreds,
opføres på stemmesedlerne i den opstillingskreds, hvor de har stillet sig, disse kandidaters navne med halvfede typer øverst i partifeltet - under partibetegnelsen - i alfabetisk
rækkefølge, idet den kandidat, der er anmeldt som partiets nominerede kandidat i
opstillingskredsen, jfr. § 25, stk. 5, dog opføres først.
Stk. 7. Foroven på stemmesedlen anføres
med store typer ordet »folketingsvalg« og
årstallet for valget samt i øverste højre hjørne anføres med små typer en betegnelse for
den pågældende opstillingkreds.
Stk. 8. Intet andet ord eller bogstav og
intet navn, tal eller tegn må være påført nogen stemmeseddel ved tryk eller ved skrift
eller på anden måde, jfr. dog stk. 10.
Stk. 9. Stemmesedlerne skal ved anbragte
knæk være til at sammenfolde således, at de
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kan afleveres af vælgerne, uden at nogen kan
se, hvorledes der er stemt.
Stk. 10. Indenrigsministeren er bemyndiget
til at give nærmere forskrifter med hensyn til
stemmesedlernes udseende. Indenrigsministeren er endvidere bemyndiget til, hvor antallet
af anmeldte kandidater taler derfor, at foreskrive, at kandidaternes navne inden for
hvert partifelt skal opføres i to eller flere lodrette kolonner.
§ 33. Valgstyrerne fordeler valglisterne,
stemmesedlerne og stemmekasserne mellem
sig og det fornødne antal tilforordnede vælgere. For de større kommuner kan afskrifter
af forskellige dele af valglisten benyttes i stedet for selve valglisten, når hver dels overensstemmelse med valglisten er bekræftet af
kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Enhver vælger er pligtig at påtage
sig hvervet som tilforordnet vælger for valgbestyrelsen og valgstyrerne. Som tilforordnet
vælger kan også udpeges- kandidater til valget, som er opstillet inden for vedkommende
stor- eller amtskreds. Valg af tilforordnede
vælgere foretages af kommunalbestyrelsen.
Kan der ikke opnås enighed om valget af de
tilforordnede vælgere, foretages dette efter
forholdstal og under ét for samtlige de tilforordnede vælgere, der skal vælges i kommunen.
§ 34. Afstemningen begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere, men sluttes, når
efter kl. 20 ingen vælgere melder sig for at
afgive stemme, uanset at der gives opfordring
hertil.
Stk. 2. I kommuner med under 6.000 indbyggere 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.
§ 35. I stemmelokalerne skal der findes
opslag indeholdende navnene på samtlige
anmeldte kandidater med angivelse af, hvilke
af disse der er godkendt som de forskellige
partiers kandidater. Kandidaternes navne
skal være opført i den på stemmesedlerne
trykte rækkefølge. Der skal endvidere ved

opslag gives vælgerne vejledning om, hvor de
enkelte stemmelokaler findes.
Stk. 2. Forinden den første stemmeseddel
nedlægges i kassen, åbner stemmemodtageren denne og viser de tilstedeværende, at den
er tom, hvorpå han straks i de tilstedeværendes påsyn lukker og aflåser den samt leverer
valglisteføreren nøglen.
Stk. 3. Valgret udøves ved personligt mode
(jfr. dog kapitel VI). Valgstyrerne kan bestemme, at der i det værelse, hvori stemmerum er anbragt, ikke under afstemningen foruden medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrerne, listeførerne og de ved valget i øvrigt
tilforordnede vælgere må opholde sig andre
end de til stemmeafgivning fremmødte hvilke sidstnævntes tal kan begrænses, efter
hvad ordenen kræver - samt kandidaterne og
på hvert stemmested og for hver kandidat én
af kandidaten til valgstyrerne opgiven vælger. Valgstyrerne påser, at vælgerne ikke udsættes for påvirkning gennem valgagitation i
valglokalerne eller i de umiddelbare adgangsveje hertil. De tilstedeværende er pligtige at rette sig efter valgstyrernes nærmere
bestemmelser.
Stk. 4. Vælgerne henvender sig til valglisteføreren i den rækkefølge, hvori de moder.
Vælgeren afleverer her sit valgkort, og når
valglisteføreren har fundet vælgerens navn
på valglisten, afkrydses vælgerens navn på
listen. Har vælgeren ikke medbragt sit valgkort, udfærdiges et valgkort, der henlægges
sammen med de valgkort, der i övrigt 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 udleveringen ikke må være sammenfoldet.
Stk. 5. Efter at have modtaget stemmesedlen 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 enten ved
partibetegnelsen eller ud for navnet på den
kandidat, som ønskes valgt.
Stk. 6. Ingen kan samtidig stemme for tiere partiers kandidater eller for mere en én
kandidat uden for partierne.
Stk. 7. Når stemmesedlen er afkrydset,
sammenfolder vælgeren denne, således at det
ikke af andre kan ses, hvorledes han har
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stemt, hvorefter han straks nedlægger den i
stemmekassen i stemmemodtagerens påsyn.
Stk. 8. Det er stemmemodtageren forbudt
at gore sig bekendt med, hvorledes en vælger
har stemt.
Stk. 9. Hvis en stemmeseddel efter udlevering tal vælgeren, men inden nedlægningen i
stemmekassen, findes ubrugelig eller af uagtsomhed bliver ubrugeliggjort, kan den pågældende vælger tilbagelevere stemmesedlen og
få en anden udleveret.
Stk. 10. Når en vælger fremforer for valgstyrerne, at han ikke er i stand til at foretage
afstemningen på den foreskrevne måde, og
valgstyrerne skonner, at det således fremførte
er rigtigt, skal en af valgstyrerne eller en dertil særlig tilforordnet vælger yde den pågældende vælger fornøden bistand ved stemmeafgivningen, hvorved da tillige de nødvendige lempelser i den foreskrevne fremgangsmåde må foretages. Vælgere, der på grund af
manglende forlighed eller lignende årsag ikke 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, tilstedeværende person eller af 2 af valgbestyrelsens
medlemmer eller af valgstyrerne eller af de
tilforordnede vælgere.
§ 36. Når stemmeafgivningen er ophørt,
underskriver hver valglistefører sin valgliste.
Derefter sammenbindes i særskilte pakker: 1)
de ikke udleverede stemmesedler og 2) de
ved ombytning tilbageleverede stemmesedler.
Stk. 2. Valglisten, valgkortene, de i stk. I
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, stemmekasserne og pakkerne med de ikke nedlagte stemmesedler til valgstyrerne.
§ 37. Stemmeoptællingen foretages af
valgstyrerne og de tilforordnede vælgere.
Forinden stemmeoptællingen påbegyndes,
udtages stemmesedlerne af stemmekasserne,
hvorefter de blandes og fordeles mellem det
fornødne antal optællingshold af valgstyrere
og tilforordnede vælgere, der ordner dem
således, at stemmesedler afgivet for samme

parti eller for samme kandidat uden for partierne samles i bunker for sig, og derefter
optæller, hvor mange stemmer der ved afstemningen er afgivet for hvert af de på
stemmesedlerne opførte partier og for hver
kandidat uden for partierne. En stemmeseddel er afgivet for det parti, inden for hvis felt
vælgeren har sat kryds. Hvor der er tvivl om
en stemmeseddels gyldighed eller om, på
hvilket parti der er stemt, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men lægges foreløbig til side. Formanden for 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 optællingsresultatet tillige med de som tvivlsomme henlagte stemmesedler til formanden for valgstyrerne.
Stk. 3. Valgstyrerne afgør derpå, om de
tvivlsomme stemmesedler skal anses for gyldige eller ej. En stemmeseddel er ugyldig,
1) når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilket af partierne eller hvilken kandidat
uden for partierne 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 på
valgstedet afkrydset stemmeseddel,
3) når der på stemmesedlen findes skrevet,
tegnet eller på anden måde anbragt noget,
hvorved det findes forsætligt tilkendegivet,
hvem den stemmende er, eller der overhovedet ved en behandling ud over den af
afstemningen følgende findes forsætligt af
vælgeren at være givet stemmesedlen et
særpræg.
Såfremt en stemmeseddel kasseres, anføres
grunden hertil i valgbogen.
Stk. 4. Valgstyrerne opgør derefter resultatet af afstemningen ved sammenlægning af
de enkelte optællingsholds resultater og ved
til disse at lægge de af valgstyrerne godkendte tvivlsomme stemmesedler.
§ 38. Når stemmeoptællingen, der foregår
offentligt, er tilendebragt, indføres resultatet i
valgbogen, der underskrives af valgstyrerne,
og udfaldet kundgøres for de tilstedeværende. Hvis der er flere afstemningssteder i op-
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stillingskredsen, gives snarest muligt (telegrafisk eller telefonisk) meddelelse om udfaldet
til formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse.
Stk. 2. Når formanden for opstillingskredsens valgbestyrelse har modtaget indberetninger fra samtlige afstemningssteder i kredsen,
sammentælles de indberettede stemmetal, og
der sendes ufortøvet på den af indenrigsministeren fastsatte måde meddelelse til indenrigsministeren om, hvor mange stemmer der i
hele opstillingskredsen er afgivet for hvert
parti og for hver kandidat uden for partierne.
§ 39. Senest dagen efter at afstemningen
har fundet sted, samles valgbestyrelsen på
kredsens valgsted (§ 17, stk. 3) til endelig opgørelse af stemmeafgivningens udfald. De for
vedkommende kommuner valgte medlemmer
af valgbestyrelsen medbringer afskrift af
kommunernes (afstemningsområdernes) valgbøger, de i § 36, stk. 1, under 1) og 2) nævnte
pakker, de af stemmekasserne udtagne stemmesedler samt de benyttede valglister og
valgkort.
Stk. 2. Særskilt for hver kommune (afstemningsområde) foretager valgbestyrelsen
en fornyet optælling og bedømmelse af de
afgivne stemmesedler efter reglerne i § 37.
Resultaterne af den foretagne optælling indføres i det dertil indrettede skema i valgbogen, og ved sammentælling findes derefter,
hvor mange stemmer der i hele opstillingskredsen er tilfaldet hvert enkelt parti og hver
kandidat uden for partierne. Resultatet indføres i valgbogen og kundgøres for de tilstedeværende.
Stk. 3. Valgbestyrelsen foretager for opstillingskredsen som helhed samtidig eller ved
en ny optælling en opgørelse af, hvor mange
af de afgivne stemmer der skal henføres til
hver enkelt kandidat; opgørelsen foretages
særskilt for hvert parti efter følgende regler:
a) Personlige stemmer: Har vælgeren sat
kryds ud for navnet på en kandidat eller
såvel ud for navnet på en kandidat som
ud for partibetegnelsen for det parti, denne tilhører, og i øvrigt ikke foretaget afmærkning på stemmesedlen, anses stemmesedlen som afgivet for denne kandidat.
b) Partistemmer: Har vælgeren sat kryds ud
for partibetegnelsen eller ud for navnene

på flere kandidater eller anbragt kryds
over hele partifeltet eller i övrigt foretaget
afkrydsning på en sådan måde, at det ikke
med sikkerhed fremgår, hvilken af partiels
kandidater vælgeren har villet give sin
stemme, anses stemmesedlen som afgivet
for partiet (partistemme) og henfores til
opstillingskredsens af partiet godkendte
kandidat. Er der i samme opstillingskreds
opstillet to eller flere af partiet godkendte
kandidater, fordeles partistemmerne mellem disse kandidater i forhold til deres
personlige stemmetal i henhold til bestemmelsen under a). Ved stemmeoverforing i
henhold til § 47 anvendes tilsvarende
fremgangsmåde. Er der i stor- eller amtskredsen opstillet flere af partiet godkendte
kandidater, men ingen i vedkommende
opstillingskreds, opføres de heromhandlede stemmesedler som »Andre partistemmer«.
Stk. 4. Resultatet af den foretagne opgorelse indføres i valgbogen i det dertil indrettede skema.
§ 40. Valgbogen underskrives af hele valgbestyrelsen. Valglisterne tilbageleveres til
vedkommende kommuner. Valgkortene vedlægges valgbogen. Formanden lader i særskilte pakker sammenbinde 1 ) de i § 36. stk.
I, under 1) og 2) nævnte arter af stemmesedler, 2) de af stemmekasserne udtagne ugyldige stemmesedler, 3) de gyldige stemmesedler,
således at de for de forskellige kandidater
afgivne stemmesedler samles i pakker for sig.
Efter at hver pakke er betegnet efter sit indhold, forsegles den. Disse pakker vedlægges
valgbogen. Stemmesedlerne og valgkortene
skal tilintetgøres, når folketinget har godkendt valget, jfr. § 53.
Stk. 2. Senest dagen efter opgørelsen tilstiller formanden indenrigsministeren en
fuldstændig af valgbestyrelsen bekræftet afskrift af, hvad der er tilført valgbogen om
den stedfundne afstemning. Til denne indberetning skal benyttes de af indenrigsministeren dertil udfærdigede skemaer.
Stk. 3. Hver af de opstillede kandidater
har ret til selv tilligemed 2 af ham til formanden for valgbestyrelsen opgivne vælgere
at overvære opgørelsen af afstemningens udfald.
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§ 41. De ved folketingsvalget på Færøerne
og i Grönland afgivne stemmer medregnes
ikke ved fordelingen af tillægsmandaterne.
§ 42. Når indenrigsministeren har modtaget de i § 21, stk. 2, omhandlede udskrifter af
opstillingskredsenes valgbøger, lader han opgore, hvor mange kredsmandater der efter
den stedfundne afstemning tilkommer hvert
parti og kandidaterne uden for partierne i
hver stor- og amtskreds.
Stk. 2. På grundlag af valgbestyrelsernes
sternmeoptællinger sammentælles - særskilt
for hver amtskreds (storkreds) - de stemmer,
der er tilfaldet hvert parti i samtlige amtskredsens (storkredsens) opstillingskredse, og
på tilsvarende måde sammentælles de på
hver kandidat uden for partierne i hvert
amtskreds (storkreds) faldne stemmer. Hvert
af de ved sammentællingen fremkomne stemmetal divideres med 1,4-3-5-7 o.s.v., indtil
der for hvert stemmetal er foretaget et antal
divisioner så stort som det antal mandater,
der i det højeste kan ventes at tilfalde vedkommende parti eller vedkommende kandidat uden for partierne. Den største af de således fremkomne kvotienter giver det parti
(eller den kandidat uden for partierne), den
er tilfaldet, ret til det første mandat i amtskredsen (storkredsen), den næststørste kvotient giver ret til det andet mandat og således
fremdeles, indtil det antal mandater, der tilkommer kredsen, er fordelt mellem partierne
og kandidaterne uden for partierne. Er to
eller flere kvotienter lige store, foretages lodtrækning ved indenrigsministerens foranstaltning.
§ 43. Derefter opgøres, hvor mange stemmer der er faldet på hvert af de partier, som
er kundgjort i overensstemmelse med § 23,
sidste stykke, og som enten I) har opnået
mindst ét kredsmandat eller 2) inden for
hvert af to af de i § 17, stk. 2, omhandlede
tre områder har opnået mindst lige så mange
stemmer som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i området er afgivet pr.
kredsmandat, eller 3) i hele landet har opnået mindst 2 pct. af de afgivne gyldige stemmer. Det samlede stemmetal for disse partier
divideres med et tal, der er lig summen af de
kredsmandater, der er tilfaldet disse partier i
henhold til $ 42, og tillægsmandaterne. Med
det her\ed fremkomne tal divideres partier-

nes stemmetal, og ved denne beregningsmåde
udfindes det, hvor mange af de nævnte mandater hvert parti i forhold til stemmetal er
berettiget til. Hvis de ved divisionen fremkomne kvotienter ikke er hele tal og derfor,
når brøkerne bortkastes, tilsammen ikke giver det hele antal mandater, forhøjes de største brøker, indtil antallet er nået (den største
brøks metode).
Stk. 2. Såfremt intet parti har opnået flere
kredsmandater end det samlede mandattal,
som partiet i henhold til stk. 1 er berettiget
til, er fordelingen i stk. 1 endelig, idet de enkelte partier tilkommende tillægsmandater
udfindes som forskellen mellem partiets samlede mandattal og dets kredsmandater.
Stk. 3. Hvis et parti har opnået flere
kredsmandater end det samlede mandattal,
som partiet i henhold til stk. 1 er berettiget
til, foretages en ny beregning, hvor der bortses fra partier, som har opnået et antai
kredsmandater lig med eller større end det
samlede mandattal, som de er beretttiget til i
henhold til stk. 1. For de partier, der herefter
kommer i betragtning, foregår fordelingen af
mandaterne efter tilsvarende regler som i stk.
1, og antallet af tillægsmandater, der tilfalder
de enkelte partier, bestemmes på tilsvarende
måde som anført i stk. 2. Skulle noget af de
heromhandlede partier herved opnå flere
mandater, end det i henhold til fordelingen i
stk. 1 er berettiget til, får partiet tildelt det i
henhold til stk. 1 beregnede mandattal, og
der foretages en ny fordeling af de resterende mandater på de ovrige partier efter tilsvarende regler som i stk. 1 og 2 anfört.
§ 44. Fordelingen på områderne og amtskredsene (storkredsene) af de 40 tillægsmandater sker på følgende måde:
1) For hvert af de partier, der ifolge § 43
skal have tillægsmandater, opgøres, hvor
mange stemmer partiet har fået i hvert af
de 3 områder.
2) Hvert af disse stemmetal divideres derpå
med tallene 1-3-5-7 o.s.v. Af de herved
fremkomne kvotienter udelades for hvert
parti så mange af de største, som vedkommende parti ifølge § 42 har fået tildelt
kredsmandater i vedkommende område.
3) Efter de øvrige kvotienter foretages fordelingen af tillægsmandaterne således, at
den største af kvotienterne giver det parti
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og det område, den er tilfaldet, ret til det
første tillægsmandat, den næststørste kvotient giver det parti og det område, den er
tilfaldet, ret til det andet tillægsmandat, og
så fremdeles. Når et parti eller et område
har fået det antal tillægsmandater, som
det skal have, jfr. §§ 43 og 17, kommer
partiet eller området ikke videre i betragtning ved fordelingen, men denne foretages
da for de øvrige partier og for de andre
områder, indtil samtlige tillægsmandater
er fordelt. Hvis et til tillægsmandater berettiget parti, der ikke har fået stemmer i
alle 3 områder, ved denne fordeling ikke
kan få tildelt tillægsmandater, bliver disse
forlods at tildele partjet i de områder,
hvori der er afgivet stemmer for det.
4) Inden for de tre områder fordeles det antal tillægsmandater, som hvert parti har
fået, på amtskredsene (storkredsene) på
følgende måde: Partiets stemmetal i de
forskellige amtskredse (storkredse) divideres med tallene 1-4-7-10 o.s.v. Af de herved fremkomne kvotienter udelades i hver
amtskreds (storkreds) så mange af de største, som partiet har opnået kredsmandater.
Det første tillægsmandat tilfalder den
amtskreds (storkreds), der herefter har den
største kvotient. Det næste tillægsmandat
tilfalder den kreds, der har den næststørste kvotient, og så fremdeles, indtil det
partiet i området tilkommende antal tillægsmandater er fordelt.
Stk. 2. Er ved fordelingen af tillægsmandaterne på områder eller på amtskredse
(storkredse) to eller flere kvotienter lige store, foretages lodtrækning ved indenrigsministerens foranstaltning.
§ 45. Når det på den i §§ 42-44 foreskrevne måde er opgjort, hvorledes kreds- og ti I lægsmandaterne fordeler sig på partierne og kandidaterne uden for partierne - i amtskredsene (storkredsene), lader indenrigsministeren på grundlag af den i henhold til § 39
stedfundne optælling af kandidaternes stemmetal foretage en opgørelse af, hvilke kandidater der har opnået valg.
§ 46. Særskilt for hver amtskreds (storkreds) og særskilt for hvert parti foretages en
sammentælling af det antal stemmer, hver
kandidat har fået, jfr. § 39, stk. 3. Stemmer,

der er afgivet for partiet, men ikke kan henføres til en bestemt kandidat (§ 39, stk. 3, b).
opføres som »Andre partistemmer«. Ligeledes sammentælles de for kandidater uden for
partierne afgivne stemmer. Opgørelsen af
hvilke kandidater, der har opnået valg, foretages på den i §§ 47 og 48 beskrevne måde.
§ 47. Hvis partiet har anmeldt partiliste i
kredsen (§ 25, stk. 5), foretages opgørelsen på
følgende måde:
1) Samtlige for partiet afgivne stemmer i
amtskredsen (storkredsen) divideres med
et tal, der er én større end det antal mandater (kreds- og tillægsmandater), der er
tilfaldet partiet i kredsen. Det fremkomne
tal, forhøjet til det nærmest større hele tal.
er partiets fordelingstal i kredsen.
2) Har en kandidat efter den i henhold til §
46 foretagne opgørelse opnået et stemmetal, der er lig med eller større end fordelingstallet, er han valgt til medlem af folketinget; har flere kandidater opnået fordelingstallet, er den kandidat, der har fået
flest stemmer, valgt først.
Det antal stemmer, som den førstvalgte
kandidat har opnået udover fordelingstallet, overføres til partilistens ikke-valgte
kandidater på følgende måde:
Det beregnes, hvor stor en brøkdel af de
den valgte kandidat tilfaldne stemmer der
skal overføres. Af de stemmer, der er tilfaldet kandidaten i de forskellige opstillingskredse, beregnes den tilsvarende andel af stemmer, og disse stemmer anses
for faldne på den ikke-valgte kandidat,
der står øverst på stemmesedlen i vedkommende opstillingskreds, jfr. § 39. Hvis efter denne stemmeoverføring nogen kandidat opnår fordelingstallet eller flere stemmer, er han valgt. Derefter overføres på
tilsvarende måde eventuelt stemmeoverskud for den kandidat, der er valgt som
nr. to, og så fremdeles.
3) Hvis det ikke på denne måde er muligt at
få valgt alle de kandidater, der tilkommer
partiet i kredsen, overføres derefter de
stemmer, som kandidaten med det laveste
stemmetal har opnået, til de øvrige ikkevalgte kandidater således, at de stemmer,
som han har fået i de forskellige opstillingskredse, tillægges den ikke-valgte kandidat, der her står øverst på stemmesed-
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len. De stemmer, han har opnået i den
kreds, hvori han selv var opstillet, samt de
til ham overførte stemmer, jfr. 2), tilfalder
den næste ikke-valgte kandidat på stemmesedlen.
Opnår nogen kandidat herefter fordelingstallet er han valgt, og med stemmeoverskuddet forholdes som under 2) beskrevet.
4) Hvis endnu ikke alle valg er afgjort, overfores de stemmer, som kandidaten med
det nu laveste stemmetal har, på den under 3) beskrevne måde, og således fortsættes, indtil der kun er så mange ikke-valgte
kandidater tilbage, som det endnu tilkommer partiet at få valgt. Uanset at fordelingstallet ikke er nået, erklæres da de pågældende kandidater for valgt i rækkefølge efter stemmetallenes størrelse. I tilfælde
af stemmelighed foretages lodtrækning
ved indenrigsministerens foranstaltning.
Stk. 2. Har et parti ikke anmeldt partiliste
(§ 25, stk. 5), erklæres de kandidater, der har
fået flest stemmer, for valgt i det antal, hvori
der er tilfaldet partiet mandater i kredsen. I
tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning ved indenrigsministerens foranstaltning.
§ 48. Kandidater uden for partierne, der i
henhold til beregningen efter § 42, stk. 2, har
opnået det fornødne stemmetal, erklæres for
valgt uden for partierne.
§ 49. Nar den ved indenrigsministerens
foranstaltning stedfundne opgørelse af, hvilke kandidater der har opnået valg, er tilendebragt, udfærdiger indenrigsministeren valgbreve for de pågældende.
Stk. 2. Valgbrev tilstilles den valgte, selv
om der kan rejses tvivl om vedkommendes
valgbarhed, idet sådanne spørgsmål i fornødent fald afgøres af folketinget.
§ 50. Indenrigsministeren lader udarbejde
en liste over de ikke-valgte kandidater, der i
påkommende tilfælde er berettiget til som
stedfortrædere at indtræde i folketinget.
Hvor partiliste har været anmeldt, dannes
stedfortræderlisten på følgende måde: Kandidater, hvis stemmer ikke kom til overføring
(§ 47, stk. 1, under 3) og 4)), opføres først på
listen i rækkefølge efter størrelsen af de
stemmetal, de nåeældende har opnået, efter

at den sidst valgte kandidats stemmeoverskud er overført; derefter opføres de kandidater, hvis stemmer kom til overføring, således at den kandidat, hvis stemmer sidst kom
til overføring, opføres først, og således fremdeles. Har partiliste ikke været anmeldt, opføres kandidaterne som stedfortrædere i rækkefølge efter stemmetallenes størrelse. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning
ved indenrigsministerens foranstaltning.
Stk. 2. Listen udarbejdes særskilt for hvert
område og for hvert parti i dette. Inden for
områderne opføres de enkelte amtskredse
(storkredse) i den rækkefølge, der i henhold
til bestemmelserne i § 44, nr. 4, angiver deres
berettigelse til at få tillægsmandat tildelt, hvis
der var tilfaldet partiet tillægsmandat eller
flere sådanne, end partiet opnåede ved valget.
§ 51. En stedfortræder tager sæde i folketinget, når et folketingsmedlem ophører at
være medlem, og i øvrigt efter de i folketingets forretningsorden fastsatte bestemmelser.
§ 52. Såfremt der ved mandatledighed
ikke findes nogen stedfortræder for vedkommende parti inden for den pågældende storeller amtskreds, overføres mandatet til den
stor- eller amtskreds inden for området, som
er nærmest berettiget til dette, jfr. § 50, stk. 2.
Stk. 2. Findes der ikke i området nogen
stedfortræder for vedkommende parti, overføres mandatet til den stor- eller amtskreds
inden for de to andre områder, taget under
ét, som efter en af indenrigsministeren efter
reglerne i § 44, nr. 4, foretagen beregning er
nærmest berettiget til dette. Mandatet tilfalder den ikke-valgte kandidat i den pågældende stor- eller amtskreds, som ifølge den i §
50 omhandlede liste har nærmest krav derpå.
§ 53. Indenrigsministeren tilstiller folketinget ved dets sammentræden:
1) De fra opstillingskredsenes valgbestyrelser
modtagne udskrifter af valgbøgerne (jfr. §
40, stk. 2).
2) De i overensstemmelse med §§ 42-44 foretagne beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling.
3) Den i overensstemmelse med §§ 45-48 foretagne opgørelse af, hvilke kandidater
der har onnået vfile.
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4) De i § 50 omhandlede lister over stedfortrædere.
§ 54. Bliver afstemningen i en opstillingskreds kendt ugyldig af folketinget, udsættes
godkendelsen af kandidaterne i den storeller amtskreds, hvortil den pågældende opstillingskreds hører, idet dog vedkommende
kandidater foreløbig betragtes som lovligt
valgte, og godkendelsen af tillægsmandaterne
har i så fald kun foreløbig gyldighed. Folketinget bestemmer endeligt, i hvilket omfang
og på hvilken måde omvalg skal afholdes.
Ved omvalg kan kun de på valglisten opførte
personer, der var valgberettiget på den almindelige valgdag, afgive.stemme. Når omvalg har fundet sted, foretages en ny opgørelse over fordelingen af tillægsmandaterne.
Stk. 2. Folketinget afgør, om de af indenrigsministeren indsendte beregninger (jfr. §
53) skal godkendes, eller om der skal foretages nye beregninger, og da i hvilket omfang.
Stk. 3. Hvis et valg er faldet på en ikkevalgbar person, bestemmer folketinget, hvad
der i den anledning vil være at foretage.
VI. 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 offentlige eller private sygehuse, kan afgive brevstemme på sygehuset efter regler, der fastsættes af indenrigsministeren.
Stk. 3. Brevstemmeafgivning kan endvidere finde sted på:
1) andre offentlige helbredelses- og plejeinstitutioner,
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
kommune, en amtskommune eller af en selvejende institution, med hvilken kommunalbestyrelsen har indgået aftale i henhold til den
sociale lovgivning.

Afstemningen foranstaltes af det stedlige
folkeregister efter regler, der fastsættes af
indenrigsministeren.
Kommunalbestyrelsen
kan bemyndige lederne af de under nr. I
nævnte institutioner til at foranstalte afstemningens gennemførelse på institutionen.
Stk. 4. Vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens 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 selvstændigt afstemningsområde, kan afgive brevstemme 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 folkeregisteret i
opholdskommunen senest kl. 12 fjorten dage
før valgdagen. Begæringen kan indgives, når
valg til folketinget er udskrevet, dog tidligst 4
uger før valgdagen. Begæringen skal fremsættes på en formular, der er foreskrevet af
indenrigsministeren. Den skal indeholde oplysning om vælgerens fulde navn, fødselsdato
og adresse på opholdsstedet samt en erklæring om, at vælgeren på grund af sygdom
eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.
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 manglende
førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.
Stk. 3. Afstemningen i hjemmet skal ske i
overværelse af 2 stemmemodtagere som repræsentanter for det stedlige folkeregister.
Stemmemodtagerne skal være valgberettiget
og ansat i kommunens tjeneste. Stemmemodtagerne har ikke pligt til at opsøge vælgeren
mere end én gang. De har ej heller pligt til at
opsøge vælgere, der lider af en alvorligere
smitsom sygdom.
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Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler for afstemningen.
§ 55 c. Vælgere, der opholder sig uden for
landets grænser, kan afgive brevstemme på
en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en af indenrigsministeren
bemyndiget.
§ 55 d. Sofolk, passagerer på danske skibe
i udenrigsfart og personer ansat ved farvandsvæsenet kan afgive brevstemme på vedkommende 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 sognedag før valgdagen.
Stk. 2. Vælgere, der afgiver brevstemme på
Færøerne, i Grønland eller i udlandet, kan
tidligst stemme 3 måneder før valgdagen.
Stk. 3. Sofolk på danske skibe i udenrigsfart kan afgive brevstemme fra dagen efter et
folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg. Søfolk, der har afgivet
brevstemme tidligere end 3 måneder før valgdagen, er ikke afskåret fra at afgive en ny
brevstemme inden for den periode, der er
fastsat i stk. 2. Tilsvarende gælder for medsejlende ægtefæller til søfolk i udenrigsfart.
§ 57. Indenrigsministeren tilvejebringer de
stemmesedler, konvolutter, følgebreve og omslag, der skal benyttes til brevstemmeafgivning. De skal kunne fås hos folkeregistre,
toldvæsen og de danske konsuler i udlandet.
De skal så vidt muligt findes om bord i danske skibe.
Stk. 2. Stemmesedlerne skal være af hvidt
papir, påtrykt ordet »Stemmeseddel«, men i
øvrigt være uden påtegning eller afmærkning
af nogen art. Konvolutterne skal være uigennemsigtige og fuldstændig dække stemmesedlen. De skal være påtrykt en kort vejledning
om,
hvorledes stemmeafgivningen finder
sted. Omslagene skal på forsiden have en
påtrykt angivelse af, at de indeholder en
stemmeseddel. På bagsiden skal de være forsynet med en rubrik, hvor vælgeren skriver
sit fulde navn, fødselsdato og bopælen i den
kommune, hvori vælgeren er opført på valglisten.
Stk. 3. Følgebrevene skal indeholde en
erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og

uden overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, 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 afstemningen finder sted. Følgebrevet skal angive datoen for underskriften og vælgerens
fulde navn, fødselsdato, stilling og bopælen i
den kommune, hvori vedkommende er opført 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 stemmeafgivning har fundet sted uden overværelse af andre.
§ 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 stemmemodtagere. Når vælgeren har forevist fornøden legitimation, udleveres en stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og omslag. På
stemmesedlen anfører vælgeren uden overværelse af andre enten navnet eller bogstavbetegnelsen på et af de partier, der har kandidater opstillet i den amts- eller storkreds,
hvor vælgeren er opført på valglisten. Ønsker
vælgeren at stemme på en bestemt kandidat,
der er opstillet i kredsen, skriver vælgeren
dennes navn på stemmesedlen, eventuelt med
tilføjelse af partinavnet 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.
Stk. 2. Følgebrevet udfyldes efter at stemmesedlen er indlagt i konvolutten. Vælgeren
skal underskrive følgebrevet i overværelse af
folkeregisterføreren eller dennes stedfortræder, henholdsvis en konsulatembedsmand,
føreren af et dansk skib eller dennes stedfortræder eller en tjenestemand ved farvandsvæsenet eller en af indenrigsministeren eller af
kommunalbestyrelsen, jfr. § 55 a, stk. 5, dertil bemyndiget. De vælgere, der er omhandlet
i § 55 a, stk. 2, skal underskrive følgebrevet i
overværelse af sygehusinspektøren eller dennes stedfortræder. De vælgere, der er omhandlet i § 55 a, stk. 3, nr. 1, skal underskrive følgebrevet i overværelse af en repræsen-

17

tant for folkeregisteret eller en af kommunalbestyrelsen 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 folkeregisteret. De vælgere, der er omhandlet i § 55 a, stk. 4, skal
underskrive følgebrevet i overværelse af lederen af vedkommende anstalt eller arresthus
eller dennes stedfortræder. De vælgere, der
er omhandlet i § 55 b, skal underskrive følgebrevet i overværelse af to repræsentanter for
folkeregisteret. Den attest, der er indeholdt i
følgebrevet, skal af den, over for hvem stemmeafgivning har fundet sted, underskrives
egenhændigt og med angivelse af fulde navn,
stilling og bopæl.
Stk. 3. Er vælgeren ikke i stand til egenhændigt at udfylde stemmesedlen eller at underskrive følgebrevet, skal stemmemodtageren 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 påhviler de personer, der er
omhandlet i stk. 2, at påse, at udleverede
stemmesedler m.v. straks anvendes og tilbageleveres i overensstemmelse med §§ 58 og
59.
§ 59. Når vælgeren har stemt og følgebrevet er udfyldt og attesteret, la;gger vælgeren
konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i omslaget, som vælgeren tilklæber og
adresserer til kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvor vedkommende er opført på
valglisten. Endvidere udfylder vælgeren rubrikken på omslagets bagside med tydelig
angivelse af sit navn, fødselsdato samt bopælen i den nævnte kommune. Omslaget afleveres 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, jfr. § 35,
stk. 3. Forinden der til en vælger, der har
afgivet brevstemme, må udleveres en stemmeseddel, skal den afgivne brevstemme frem-

tages, og en valgstyrer skal påføre brevstemmeomslaget en påtegning om, at brevstemmen er annulleret, ligesom en antegning herom skal gøres i valglisten. Sådanne annullerede brevstemmer henlægges 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 omslagets 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 afstemningsområder, til valgstyrerne for det område, hvor
vedkommende vælger efter den på omslaget
angivne bopæl er stemmeberettiget. Omslagene skal være valgbestyrelsen eller valgstyrerne i hænde inden afstemningens påbegyndelse.
§ 60 a. Når folketingsvalg er udskrevet,
drager kommunalbestyrelsen omsorg for, at
de brevstemmeomslag, der er modtaget fra
vælgere, som inden dette tidspunkt har anmeldt flytning til en anden kommune, bliver
eftersendt til den nuværende bopælskommune. Indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler om fremgangsmåden ved eftersendelse af brevstemmeomslag.
§ 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 valglisten, og sætter i bekræftende fald straks et
mærke, ved vælgerens navn på valglisten,
samtidig med at valgkort udfærdiges, jfr. §
33.
Stk. 2. Viser undersøgelsen, at den pågældende 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 konvolut, eller der efter beskaffenheden af omslaget, følgebrevet eller konvolutten er grund
til at antage, at de ikke horer til de ved indenrigsministerens foranstaltning tilvejebragte, eller at der ved deres udfyldning, attestati-
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on, underskrift eller indsendelse ikke er gået
frem som foreskrevet.
Stk. 3. Er der fra en sømand på et dansk
skib i udenrigsfart modtaget mere end én
brevstemme, kommer den senest afgivne
brevstemme i betragtning. Den eller de tidligere indkomne brevstemmer forsynes med en
antegning herom på omslaget, der henlægges
uåbnet, og kommer ikke videre i betragtning.
Stk. 4. De konvolutter, som herefter kommer i betragtning, opbevares, hver enkelt
sammen med det tilhørende følgebrev og
omslag, indtil afstemningen er afsluttet. Konvolutterne nedlægges derefter i en stemmekasse og blandes mellem de øvrige stemmesedler og åbnes først, når det for optællingens skyld er nødvendigt.
Stk. 5. Omslag, som modtages af valgbestyrelsen (valgstyrerne) efter afstemningens
påbegyndelse, henlægges uåbnede og kommer ikke videre i betragtning.
Stk. 6. Ved den opgørelse, der skal finde
sted i henhold til § 39, skal alt modtaget
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, enten hvilken af kandidaterne eller hvilket af partierne vælgeren har villet give sin
stemme,
2) når en konvolut indeholder andet eller
mere end én stemmeseddel, og
3) når der efter beskaffenheden af en
stemmeseddel er grund til at antage, at den
ikke horer 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 folkeregisterførere og ovrige 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.
§ 64. Når valg til folketinget er udskrevet
eller der skal afholdes folkeafstemning, underrettes de danske konsuler, skibsførere på

danske skibe og andre stemmemodtagere i
udlandet derom.
Stk. 2. Så snart skibsføreren på et dansk
skib bliver bekendt med, at der er udskrevet
valg til folketinget, eller at der skal afholdes
folkeafstemning, skal mandskabet underrettes
herom.
Stk. 3. Skibsføreren eller dennes stedfortræder skal efter begæring medvirke ved afgivelse af brevstemme efter § 56, stk. 3, og
skal foranstalte afstemning om bord, når
valg er udskrevet, hvis brevstemmematerialet
kan påregnes ved anvendelse af hurtigste
forsendelsesmåde at kunne komme kommunalbestyrelserne i hænde i rette tid, og tvingende og uopsættelige skibsforretninger ikke
er til hinder for afstemningens afholdelse.
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.
§ 65. For udfærdigelse af attester, påtegninger og bevidnelser, som afgives efter de
her nævnte regler, ydes ingen betaling.
VII. Folkeafstemninger
§ 66. Bestemmelserne i dette kapitel kommer til anvendelse på folkeafstemninger, der
afholdes i henhold til grundlovens § 20, stk.
2, § 29, stk. 2, og § 42. Folketingets formand
meddeler statsministeren og indenrigsministeren, såfremt der skal afholdes sådan folkeafstemning om et lovforslag eller en stadfæstet lov.
§ 67. Lovforslaget eller loven vil ved statsministerens foranstaltning være at bekendtgøre i statstidende med meddelelse om, på
hvilken dag folkeafstemning vil finde sted.
Folkeafstemning i henhold til grundlovens §
20, stk. 2, og § 42 afholdes tidligst 12 og senest 18 søgnedage efter bekendtgørelsen.
Stk. 2. I øvrigt kundgøres dagen og klokkeslættet, da afstemningen skal foregå, i
overensstemmelse med reglerne i § 30.
§ 68. Berettiget til deltagelse i folkeafstemningen er alle, der opfylder betingelserne for
valgret til folketinget og er opført på de i stk.
2 nævnte valglister.
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Stk. 2. Når dagen for folkeafstemningen er
fastsat, påhviler det kommunalbestyrelsen at
foranstalte, at der efter reglerne i kapitel II
udfærdiges en valgliste over kommunens
vælgere.
§ 69. Folkeafstemningen foregår i de samme afstemningsområder som afstemningen
ved valg til folketinget og ledes af opstillingskredsenes valgbestyrelse og valgstyrere.
Kommunalbestyrelsen anviser lokaler til
stemmeafgivningen og tilvejebringer stemmerum og stemmekasser som foreskrevet ved
valg til folketinget.
Stk. 2. Såfremt der på samme dag afholdes
afstemning om to eller flere lovforslag eller
love, skal der drages omsorg for, at der på
hvert afstemningssted findes særskilte stemmekasser til brug for hver afstemning. Hver
stemmekasse skal forsynes med tydelig påskrift om, til hvilken afstemning den er beregnet.
Stk. 3. Tiden for stemmeafgivningens begyndelse og afslutning fastsættes som foreskrevet ved folketingsvalg.
§ 70. Afstemningen foregår skriftligt ved
afgivelse af en dertil indrettet stemmeseddel,
der tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning.
Stk. 2. På stemmesedlen skal ordene »Ja«
og »Nej« være tydeligt trykt over hinanden,
adskilt ved en trykt vandret streg. På stemmesedlen skal endvidere være trykt opstillingskredsens betegnelse samt afstemningens
år og dag. Intet andet navn eller ord og intet
tal eller tegn må være påført nogen stemmeseddel enten ved tryk eller ved skrift eller på
anden måde, jfr. dog stk. 4.
Stk. 3. Stemmesedlen skal ved et anbragt
knæk være til at sammenfolde, således at den
kan nedlægges af vælgeren i stemmekassen,
uden at nogen kan se, hvorledes der er stemt.
Stk. 4. Såfremt der på samme dag afholdes
afstemning om to eller flere lovforslag eller
love, skal der benyttes stemmesedler af forskellig farve. Nærmere bestemmelse herom
fastsættes af indenrigsministeren. Endvidere
skal stemmesedlerne ud over den i stk. 2 anførte tekst være påtrykt titlen på det lovforslag eller den lov, de vedrører.
Stk. 5. Indenrigsministeren kan give nærmere forskrifter om stemmesedlernes udseende.

§ 71. Valgret udøves ved personligt møde,
jfr. dog § 72. Stemmeafgivningen ved folkeafstemninger sker derved, at den, der stemmer for det foreliggende lovforslag eller den
foreliggende lov, på stemmesedlen sætter
kryds ved ordet »Ja«, medens den, der stemmer imod, på stemmesedlen sætter kryds ved
ordet »Nej«..
Stk. 2. Ved opslag i stemmerummene skal
der gives vælgerne fornøden vejledning herom.
Stk. 3. I øvrigt foretages afstemningen i
overensstemmelse med reglerne for valg til
folketinget.
Stk. 4. Såfremt der på samme dag afholdes
afstemning om to eller flere lovforslag eller
love, skal der til hver vælger udleveres en
stemmeseddel til hver af de pågældende afstemninger. Alle de udleverede stemmesedler
skal af vælgeren medtages ind i stemmerummet, hvor vælgeren skal foretage afkrydsningen. Såfremt en vælger ikke ønsker at afgive
stemme om alle de foreliggende lovforslag
eller love, må han nedlægge den eller de
stemmesedler, han ikke ønsker at benytte, i
uafkrydset stand i stemmekassen.
§ 72. Uanset bestemmelsen i § 71 kan
stemmeafgivning til folkeafstemninger finde
sted ved indsendelse af stemmeseddel efter
reglerne i nærværende lovs kapitel VI. De til
denne form for stemmeafgivning nodvendige
stemmesedler m.v. tilvejebringes af indenrigsministeren efter de i § 57 indeholdte regler,
dog at der på stemmesedlerne skal være trykt
ordene »Ja« og »Nej« over hinanden, adskilt ved en trykt vandret streg. Afstemningen sker derved, at den, der stemmer for lovforslaget eller loven, på stemmesedlen sætter
kryds ved ordet »Ja«, medens den, der stemmer imod, sætter kryds ved ordet »Nej«.
Stk. 2. Såfremt der på samme dag afholdes
afstemning om to eller flere lovforslag eller
love, kan indenrigsministeren bestemme, at
der skal benyttes stemmesedler af forskellig
farve, ligesom indenrigsministeren kan bestemme, at stemmesedlerne ud over den i stk.
1 anførte tekst skal være påtrykt titlen på det
lovforslag eller den lov, de vedrører. Indenrigsministeren er i øvrigt bemyndiget til at
fastsætte nærmere bestemmelser om brevstemmematerialet, herunder om tilretning og
anvendelse af tidligere udsendt stemmemateriale.
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§ 73. Med afslutningen af stemmeafgivningen, optælling af stemmerne og indberetning om afstemningen forholdes som ved
folketingsvalg.
Stk. 2. En stemmeseddel er ugyldig,
1) når det ikke med sikkerhed fremgår, for
hvilket resultat vælgeren har villet stemme,
2) når beskaffenheden af stemmesedlen giver
grund til at antage, at den ikke er en af de
tilforordnede udleveret og på valgstedet
afkrydset stemmeseddel,
3) når der på stemmesedlen findes skrevet,
tegnet eller på anden måde anbragt noget,
hvorved det findes forsætligt tilkendegivet,
hvem den stemmende er, eller der overhovedet ved en behandling ud over den af
afstemningen følgende findes forsætligt af
vælgeren at være givet stemmesedlen et
særpræg. Understregning eller overstregning af den stemmesedlen påtrykte tekst i
forbindelse med et kryds på stemmesedlen
anses ikke som særpræg.
Stk. 3. Klager over folkeafstemninger skal
indgives til folketinget inden ugedagen efter
afstemningen og indsendes gennem indenrigsministeriet.
§ 74. Resultatet af folkeafstemningen
kundgores af indenrigsministeren.
VIII. Almindelige bestemmelser om valg
og folkeafstemninger
§ 75. De almindelige valg af samtlige
medlemmer af folketinget foregår ordentligvis hvert fjerde år. Såvel i dette tilfælde, som
når valg udskrives til afholdelse forinden,
gælder samtlige valg fra den almindelige
valgdag, selv om et enkelt valg af stedlige
grunde (såsom på Færøerne og i Grønland)
eller af andre tilfældige omstændigheder ikke
er foretaget på den almindelige valgdag.
Stk. 2. Klager over folketingsvalg skal indgives til folketinget inden ugedagen efter valget og indsendes gennem indenrigsministeriet.
§ 76. Bliver valget af et enkelt folketingsmedlem nødvendigt, gælder det nye valg for
så lang tid, som den, i hvis sted den nyvalgte
indtræder, ville have haft tilbage.

§ 77. Skal almindelige valg foretages, vil
derom udgå et åbent brev, hvori kongen berammer valgenes afholdelse til en bestemt
dag over hele landet.
Stk. 2. Skal enkelte valg foretages, udgår
anordningen af samme fra indenrigsministeren.
Stk. 3. På Færøerne og i Grønland kan det
overlades henholdsvis rigsombudsmanden og
landshövdingen at fastsætte en anden dag til
valgets foretagelse end den almindeligt bestemte.
§ 78. De af valgbestyrelserne benyttede
valgbøger vil være at indrette efter en af indenrigsministeren foreskreven formular.
§ 79. Den, der forsømmer udførelsen af
forretninger, som påhviler ham efter denne
lov, straffes med bøde, medmindre strengere
straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
§ 80. Ingen vælger, som har afgivet stemme ved folketingsvalg eller ved folkeafstemning, skal være pligtig for retten i nogen sag
at opgive, hvorledes han har stemt.
§ 81. Intet medlem af valgbestyrelsen eller
nogen tilforordnet til samme eller nogen anden, som efter bestemmelserne i denne lov
har ret til at være til stede i det lokale, i hvilket stemmesedler modtages, må under afstemningen give nogen vælger råd, anvisning
eller opfordring med hensyn til, på hvilken
kandidat 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
stemmeseddel, 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 partibureauer eller på anden måde at føre systematisk
kontrol med, at vælgerne møder og afgiver
stemme. Overtrædelse heraf straffes med bøder.
§ 82. Omkostningerne ved folketingsvalg
og folkeafstemninger udredes af vedkommende kommunes kasse. Hvor disse omkost-
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ninger ikke udredes af hver enkelt kommune,
bliver de forskudsvis at afholde af valgstedets kommunekasse. Valgbestyrelsens formand foretager derefter en fordeling af omkostningerne på opstillingskredsens kommuner i forhold til deres senest opgjorte indbyggertal (registerfolketal). Det på hver kommune faldende bidrag indsendes til formanden
senest 14 dage efter, at kommunalbestyrelsen
har modtaget underretning om beløbets størrelse.
§ 82 a. Forud for et folketingsvalg kan
justitsministeren fastsætte bestemmelser, 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 fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
IX. Vederlag og pension m.v. for folketingets medlemmer
§ 83. Der tilkommer folketingets medlemmer et vederlag, der består af et grundvederlag og et tillæg som erstatning for de med
hvervet som folketingsmedlem forbundne
omkostninger (omkostningstillæg). Grundvederlaget udgør samme beløb som den til enhver tid gældende samlede løn for en tjenestemand på skalatrin 40. Omkostningstillægget, der ikke medregnes til den skattepligtige
indkomst, udgør pr. 1. oktober 1975 som
grundbeløb 10.175 kr. årligt for de medlemmer, der har bopæl i København eller inden
for en afstand af 45 km fra Københavns Hovedbanegård, 15.528 kr. årligt for de medlemmer, der har bopæl i de sjællandske amter (således som disse var afgrænset pr. 1.
november 1969) ud over 45 km fra Københavns Hovedbanegård, 29.996 kr. årligt for
de øvrige medlemmer og herudover for de på
Færøerne og i Grønland valgte medlemmer
4.808 kr.
Stk. 2. For hver fulde tre points' udsving i
reguleringspristallet ud over 100 forhøjes eller nedsættes de i stk. 1 fastsatte grundbeløb
for omkomstningstillægget med tre pct.
Eventuelle overskydende points henstår til
næste regulering. Reguleringen sker på
grundlag af reguleringspristallet for januar

og juli for tidsrummene henholdsvis 1.
april-30. september og 1. oktober-31. marts.
Stk. 3. Ethvert folketingsmedlem er forpligtet til at modtage det i stk. 1, jfr. stk. 2,
fastsatte vederlag.
§ 84. Et ordinært medlem oppebærer vederlag fra den dag, han er valgt, eller, hvis
han er indtrådt i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af folketinget, fra dagen efter, at det hidtidige medlem
er afgået ved døden eller udtrådt af folketinget, og indtil udgangen af den måned, hvori
det ordinære medlem ophører at være medlem af tinget.
Stk. 2. Et ordinært medlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg, eller som
på grund af sygdom udtræder af folketinget,
oppebærer herudover grundvederlag (eftervederlag), der ydes i en periode på 1 måned for
hvert hele år, den pågældende sammenlagt
har været medlem af folketinget eller repræsentant i Europa-Parlamentet, idet en medlemsperiode, hvori den pågældende samtidig
har været medlem af folketinget og af Europa-Parlamentet, kun medregnes én gang. Eftervederlaget ydes mindst i 3 måneder og
højst i 12 måneder. Medlemsperioder i Europa-Parlamentet, der tidligere har været medregnet ved. fastsættelse af perioden for eftervederlag i henhold til lov om vederlag og
pension m.v. for de danske repræsentanter i
Europa-Parlamentet, medregnes ikke ved
fastsættelsen af perioden som nævnt i 1. og
2. punktum. Eftervederlag kan ikke oppebæres for perioder, hvori den pågældende oppebærer grundvederlag i henhold til lov om
vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet.
Stk. 3. Et ordinært medlem, der på grund
af sygdom eller på grund af graviditet og
fødsel eller på grund af midlertidig udsendelse i offentligt hverv eller lignende begærer og
får bevilget orlov, bevarer retten til vederlag
og pensionsanciennitet i orlovsperioden. Et
ordinært medlem, der af andre grunde begærer og får bevilget orlov, kan ikke oppebære
vederlag i orlovsperioden, ligesom denne periode ikke medtages ved beregningen af pensionsanciennitet.
Stk. 4. E:t midlertidigt medlem, der er indtrådt i anledning af et medlems orlov, oppebærer vederlag og opnår pensionsanciennitet
fra den dag, folketinget har besluttet at ind-
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kalde ham, dog tidligst fra den dag, da den
nævnte orlov begynder at løbe, og indtil den
dag, det midlertidige medlemskab ophører.
Stk. 5. Et midlertidigt medlem, der begærer og får bevilget orlov, oppebærer ikke vederlag og opnår ikke pensionsanciennitet i
orlovsperioden.
§ 85. Et folketingsmedlem er berettiget til
egenpension, når han i én eller flere perioder
har været medlem af folketinget i mindst 8
år. Pensionen ydes fra udløbet af det tidsrum, for hvilket der er udbetalt grundvederlag, såfremt den pågældende på dette tidspunkt er fyldt 67 år, og ellers fra den dag, da
han opnår denne alder. Hvor forholdene taler derfor, kan der dog ved beslutning af folketingets præsidium tillægges pensionsberettigede tidligere medlemmer, der ikke er fyldt
67 år, en pension, om hvis størrelse der træffes bestemmelse i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 2. Egenpensionen udgør for hvert fulde medlemsår Vis af den højeste egenpension
til enhver tid for en statstjenestemand på
skalatrin 40. Højeste egenpension opnås efter
25 års medlemstid.
Stk. 3. Et pensioneret folketingsmedlem,
der på ny bliver medlem af folketinget, oppebærer ikke pension i den periode, for hvilken der udbetales grundvederlag. Pension
kan ej heller oppebæres i perioder, hvori den
pågældende oppebærer grundvederlag i henhold til lov om vederlag og pension m.v. for
de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet.
§ 86. Ægtefællen efter et folketingsmedlem, der afgår ved døden efter i én eller flere
perioder at have været medlem af folketinget
i mindst to år, har uanset om folketingsmedlemmet ved sin død var pensionsberettiget,
og uanset om den pågældende på dette tidspunkt var ophørt at være medlem af folketinget, ret til ægtefællepension, medmindre
ægteskabet er indgået efter afdødes fyldte 60.
år eller på dødslejet, eller efter at afdødes
medlemsskab af folketinget var ophørt.
Stk. 2. /Egtefællepensionen udgør:
a) når medlemmet ikke var pensionsberettiget, V:5 af den højeste ægtefællepension til
enhver tid efter en statstjenestemand på
skalatrin 40.

b) når medlemmet var pensionsberettiget, for
hvert fulde medlemsår Vis af den højeste
ægtefællepension til enhver tid efter en
statstjenestemand på skalatrin 40. Højeste
ægtefællepension opnås på grundlag af 25
års medlemstid.
Stk. 3. Såfremt den afdøde ægtefælles alder efter fradrag af det antal år, ægteskabet
har varet, overstiger den længstlevende ægtefælles alder ved førstafdødes død med mere
end 10 år, nedsættes ægtefællepensionen efter stk. 2 med 2 pct. for hvert år, forskellen
overstiger 10 år.
Stk. 4. Den i stk. 2, litra a), nævnte pension ydes, når ægtefællen fremsætter anmodning derom. Såfremt anmodningen er modtaget inden 3 måneder fra dødsfaldet, ydes
pensionen fra dagen efter dette og ellers fra
den K i den efter ansøgningens modtagelse
følgende måned. Pensionen kan dog tidligst
ydes fra dagen efter den sidste dag, for hvilken der er eller vil blive udbetalt grundvederlag eller efterindtægt.
Stk. 5. Retten til ægtefællepension berøres
ikke af, at separation har fundet sted. Med
hensyn til bevarelse af retten til ægtefællepension i tilfælde af skilsmisse finder de for
statens tjenestemænd gældende regler tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. Såfremt et folketingsmedlems efterlevende ægtefælle efter foranstående regler er
berettiget til mere end én ægtefællepension
fra folketinget, sker der kun udbetaling af
den ægtefællepension, der er størst.
§ 87. Bestemmelserne i loven om tjenestemandspension § 8, jfr. § 2, stk. 2, samt §11,
stk. 2, og § 12, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for egenpensioner og ægtefællepensioner i henhold til nærværende lov. For ægtefællepension gælder dog bestemmelsen i
nærværende lovs § 86, stk. 3.
§ 88. Med hensyn til børnepensionstillæg
og børnepension finder bestemmelserne i
kapitel 4 i loven om tjenestemandspension
tilsvarende anvendelse. Børnepensionstillæg
eller børnepensioner ydes dog ikke efter nærværende lov i det omfang, sådanne pensionsbeløb kommer til udbetaling på grundlag af
et folketingsmedlems ansættelse i statstjenestemandsstilling eller anden stilling af den i §
93, stk. 3, nævnte art.
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§ 88 a. Ved beregningen af de i §§ 85-88
omhandlede pensioner m.v. sidestilles medlemsperioder i Europa-Parlamentet med
medlemsperioder i folketinget, dog således at
perioder, hvori den pågældende samtidig har
været medlem af folketinget og af EuropaParlamentet, kun medregnes én gang. Pensionen beregnes og udbetales af foketinget, såfremt den pågældendes medlemstid i folketinget er længere end medlemstiden i Europa-Parlamentet, og ellers af finansministeriet,
jfr. lov om vederlag og pension m.v. for de
danske repræsentanter i Europa-Parlamentet.
§ 89. (Ophævet).
§ 90. Med hensyn til efterindtægt finder
bestemmelserne i kapitel 6 i loven om tjenestemandspension tilsvarende anvendelse, dog
således at det i § 83, stk. 1, 2. pkt., nævnte
grundvederlag træder i stedet for den i tjenestemandspensionslovens kapitel 6 omtalte
lønning og lønningsindtægt.
§ 91. Bestemmelserne om regulering af
pensioner og efterindtægt i § 27, stk. 1 og 2, i
loven om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse ved regulering af pensioner
og efterindtægt i henhold til nærværende lov.
§ 92. Med hensyn til samordning med
pensioner efter den sociale lovgivning finder
kapitel 9 i loven om tjenestemandspension
tilsvarende anvendelse, dog således at det i
nævnte lovs § 29 fastsatte fradrag for hvert
medlemsår udgør Vis af det højeste fradrag
på 74 pct. af folkepensionens grundbeløb, og
således at fradraget i det i nærværende lovs §
86, stk. 2, litra a), omhandlede tilfælde udgør
7
/25 af det nævnte højeste fradrag.
Stk. 2. I de i § 93 omhandlede tilfælde
foretages fradrag i henhold til nærværende
paragraf, stk. 1, dog kun i det omfang, fradrag i overensstemmelse med reglerne i kapitel 9 i loven om tjenestemandspension ikke
allerede er foretaget ved beregningen af den
pension, der ydes samtidig med pension fra
folketinget.
§ 93. De i lovgivningen eller i særlige vedtægter indeholdte bestemmelser om, at en
tjenestemand ikke kan indtage anden med
pensionsret forbunden stilling, er ikke til hinder for, at en tjenestemand med bevarelse af

sin tjenestemandsstilling opnår pensionsret
som folketingsmedlem.
Stk. 2. Egenpension og ægtefællepension i
henhold til nærværende lov udbetales med
de i stk. 3 og 4 nævnte begrænsninger, uanset om der i øvrigt tilkommer den pågældende løn eller pension fra statskassen, og skal
være uden indflydelse på retten til at oppebære sådan løn eller pension. Det samme
gælder, såfremt den pågældende oppebærer
løn eller pension fra en stilling i folkeskolen
eller folkekirken eller fra en stilling i en
kommune, et koncessioneret selskab, anden
offentlig virksomhed eller fra en statsunderstøttet pensionskasse.
Stk. 3. Tilkommer der et folketingsmedlem
egenpension fra en statstjenestemandsstilling
eller fra en stilling i folkeskolen, folkekirken,
en kommune, et koncessioneret selskab, anden offentlig virksomhed eller fra en statsunderstøttet pensionskasse, nedsættes hans
egenpension fra folketinget med halvdelen,
dog højst med den brøkdel, som halvdelen af
det eller de pensionsbeløb, han i øvrigt har
krav på, udgør af egenpensionen fra folketinget. Såfremt den samlede egenpension, der
herefter ville tilkomme den pågældende,
overstiger den højeste egenpension, der kan
opnås i henhold til loven om tjenestemandspension, nedsættes egenpensionen fra folketinget i stedet med den brøkdel, som det
overskydende beløb udgør af egenpensionen
fra folketinget. Tilkommer der et pensioneret
folketingsmedlem løn fra en stilling, der berettiger til pension som angivet i 1. pkt., nedsættes egenpensionen fra folketinget ligeledes
efter reglerne i 1. og 2. pkt., dog således at
lønnen træder i stedet for pensionen ved beregningen af nedsættelsen, og således at den
samlede løn og pension ikke kan overstige
den højeste pensionsgivende tjenestemandsløn.
Stk. 4. Såfremt en efterlevende ægtefælle
efter et folketingsmedlem har krav på ægtefællepension hidrørende fra afdødes ansættelse i en statstjenestemandsstilling eller i en
stilling i folkeskolen, folkekirken, en kommune, et koncessioneret selskab, anden offentlig
virksomhed eller fra en statsunderstøttet pensionskasse, nedsættes ægtefællepensionen fra
folketinget med halvdelen, dog højst med
den brøkdel, som halvdelen af det eller de
pensionsbeløb, ægtefællen i øvrigt har krav
på, udgør af ægtefællepensionen fra folketin-
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get. Overstiger den samlede ægtefællepension, der herefter ville tilkomme den pågældende, den hojeste ægtefællepension, der kan
opnås i henhold til loven om tjenestemandspension, nedsættes ægtefællepensionen fra
folketinget i stedet med den brøkdel, som det
overskydende beløb udgør af ægtefællepensionen fra folketinget.
Stk. 5. Ved beregningerne efter stk. 3 og 4
bortses fra pristalsregulering eller, hvis en
løn eller pension, som indgår i beregningerne, er pristalsreguleret på anden måde end
tjenestemandslønningerne, fra et hertil svarende beløb.
§ 94. Folketingets præsidium er berettiget
til efter anmodning at tilstå forhenværende
rigsdagsmedlemmer, der inden 1. april 1946
er ophørt med at være medlemmer af rigsdagen, og enker efter sådanne en årlig ydelse,
hvis størrelse fastsættes af præsidiet.
X. Vederlag og pension m.v. for folketingets formand
§ 95. Der tilkommer folketingets formand
vederlag efter samme regler, som gælder om
vederlag for ministre.
Stk. 2. Vederlaget kan ikke oppebæres
samtidig med løn, ventepenge eller pension,
der hidrører fra stilling som minister eller
tjenestemand.
§ 96. Folketingets formand har ret til ventepenge efter samme regler, som gælder for
ministre.
Stk. 2. Ventepenge kan ikke oppebæres
samtidig med vederlag, ventepenge eller pension, der hidrører fra ministerstilling, og ej
heller samtidig med pension, der hidrører fra
ansættelse i tjenestemandsstilling.
§ 97. Folketingets formand har ret til pension efter samme regler, som gælder for ministre.
Stk. 2. Såfremt en pensionsnydende formand udnævnes til minister, bortfalder formandspensionen.
Stk. 3. For den, der både har været formand og minister, fastsættes der én pension,
og pensionsalderen er de sammenlagte funktionstider.

§ 98. Den efterlevende ægtefælle efter en
formand for folketinget har ret til pension
efter samme regler, som gælder for en ministers efterlevende ægtefælle.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 97, stk. 3, finder
tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Ægtefællepension efter stk. 1 og 2
kan i forbindelse med ægtefællepension, der
hidrører fra tjenestemandsstilling, ikke overstige den højeste ægtefællepension, der kan
opnås i henhold til loven om tjenestemandspension.
§ 99. Besidder en formand for folketinget
ved sin tiltræden hverv i offentlige eller private virksomheders, foretagenders eller institutioners tjeneste, vil disse være at fratræde.
Såfremt varetagelsen af sådanne hverv efter
formandens skøn ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af hans pligter som formand og han ønsker at bevare noget af disse,
skal han straks skriftligt tilstille et af folketinget nedsat udvalg meddelelse herom. Udvalget kan inden forløbet af 14 dage efter
meddelelsens modtagelse nægte formanden
tilladelse til at bevare sådanne hverv. Efter
forløbet af dette tidsrum meddeler formanden folketinget, hvilke hverv han har tilladelse til at varetage.
Stk. 2. Formanden må i sin formandstid
ikke overtage noget nyt hverv af den i stk. 1
nævnte art.
§, 100. Vælges en tjenestemand til formand for folketinget, kan den af ham hidtil
beklædte tjenestemandsstilling holdes besat
ved konstitution for hans funktionstid, hvis
det skønnes forsvarligt af hensyn til stillingens tarv, og for så vidt og så længe konstitution i stillingen overhovedet er tilladt.
Statsministeren skal herom give meddelelse
til det i § 99 omhandlede udvalg, hvorefter
der forholdes i overensstemmelse med nævnte paragrafs stk. 1, dog at den i 4. punktum
omhandlede meddelelse afgives af statsministeren gennem folketingets formand.
XI. Slutningsbestemmelse
§ 101. Denne lov træder i kraft, når de
forandringer i grundloven, til hvilke nærværende lov er knyttet, er trådt i kraft. Fra samme tidspunkt ophæves lov nr. 279 af 9. juni
1948 om valg til rigsdagen.
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Stk. 2. Efter de valglister, som er udarbejdet i henhold til tov af 27. januar 1953 om
udarbejdelse af valglister for året 1953 m.v.,
foretages alle i tiden indtil 31. marts 1954
forefaldende folketingsvalg og folkeafstemninger, jfr. § 1, stk. 3, og § 16.
Lov nr. 193 af 11. juni 1954, hvorved ændredes §§ 83-85, 87 og 89, indeholder i §§ 2
og 3 følgende bestemmelser:
§ 2. Bestemmelsen i lov nr. 149 af 10.
april 1922 § 5, e) ophæves, dog at bestemmelsen finder anvendelse på godtgørelse, der
udbetales i henhold til de hidtil gældende
regler om vederlag til folketingets medlemmer.
§ 3. Denne lov træder i kraft den 1. juli
1954.
Stk. 2. Med virkning fra samme tidspunkt
bortfalder bestemmelsen i § 4, stk. 2, 2. afsnit, i lov nr. 186 af 11. juni 1954 om midlertidigt løntillæg til statens tjenestemænd m.fl.
Stk. 3. De i henhold til de hidtil gældende
bestemmelser ydede pensioner ydes fra 1. juli
1954 med de i denne lov anførte beløb.
Lov nr. 202 af 10. juni 1959, hvorved ændredes §§ 83-90, indeholder i §§ 2 og 3 følgende bestemmelser:
§ 2. For de i henhold til de hidtil gældende bestemmelser ydede pensioner finder bestemmelserne i § 1, stk. 1 og 2, i lov nr. 81 af
21. marts 1959 om pensioner, der er fastsat i
henhold til de før 1. april 1958 gældende
lønnings- og pensionslove, tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Pensionsbeløbene i henhold til stk.
1 reguleres fra 1. april 1959 at regne efter
reglerne i § 89 i lov om valg til folketinget
som ændret ved nærværende lov.
Stk. 3. I øvrigt omfattes folketingsmedlemmer, hvis hele medlemstid ligger forud for 1.
april 1959, samt sådanne folketingsmedlemmers efterladte ikke af nærværende lov.
§ 3. De i denne lov indeholdte lønningsog pensionsbestemmelser har virkning fra 1.
april 1959.

Stk. 2. Et pensionsberettiget folketingsmedlem, der ved denne lovs ikrafttræden er
fyldt 65 år, bevarer retten til at få pension på
grund af alder fra det tidspunkt, hvor han
ophører med at være medlem af folketinget.
Et folketingsmedlem, der ved lovens ikrafttræden er fyldt 64 år, kan inden 6 måneder
fra lovens ikrafttræden meddele folketingets
præsidium, at han til sin tid ønsker pensionering efter de hidtil gældende bestemmelser,
jfr- § 2.
Lov nr. 358 af 14. december 1961, hvorved
ændredes §§ 83, 85, 89 og 90, indeholder i §§
2 og 3 følgende bestemmelser:
§ 2. Folketingsmedlemmer, hvis hele medlemstid ligger forud for 1. oktober 1961, samt
sådanne folketingsmedlemmers efterladte
omfattes ikke af nærværende lov, ligesom
den i § 1, punkt 9, jfr. punkt 10, omhandlede
bestemmelse ikke finder anvendelse på folketingsmedlemmer, der ved lovens ikrafttræden
er fyldt 67 år og har været medlem af folketinget i mindst 10 år.
Stk. 2. De i nærværende lovs § 1, punkt 6,
7 og 8, omhandlede bestemmelser finder dog
anvendelse på pensionsbeløb, der i ydes henhold til de hidtil gældende bestemmelser.
§ 3. Denne lov træder i kraft straks med
virkning fra 1. oktober 1961.
Lov nr. 87 af 25. marts 1964, hvorved indsattes bestemmelserne i §§ 93-100, indeholder
i § 2 følgende bestemmelser:
§ 2. Denne lov træder i kraft den 1. april
1964.
Stk. 2. Virksomhed som formand for folketinget i tiden forud for 1. april 1964 medregnes ved fastsættelse af pension, der kommer til udbetaling efter lovens ikrafttræden.
Sådan tid kan ikke samtidig medregnes ved
fastsættelse af pension hidrørende fra anden
virksomhed i offentlig tjeneste, bortset fra
pension i henhold til afsnit IX i lov om valg
til folketinget.
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Lov nr. 445 af 21. december 1965, hvorved
bl.a. ændredes §§ 83, 85, 88 og 92, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:
§ 3. Bestemmelserne i § 1, nr. 27-33, har
virkning fra den 1. oktober 1965. Folketingsmedlemmer, hvis hele medlemstid ligger forud for den 1. oktober 1965, samt sådanne
folketingsmedlemmers efterladte omfattes
ikke af disse bestemmelser.
Lov nr. 209 af 3. juni 1967, hvorved ændredes § 84, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:
§ 2. Denne lov har virkning fra 1. april
1967.
Lov nr. 576 af 19. december 1969, hvorved
bl.a. ændredes §§ 83-98, indeholder i §§ 2 og
3 følgende bestemmelser:
§ 2. Loven gælder ikke for folketingsmedlemmer, hvis hele medlemstid ligger forud
for den 1. november 1969, samt sådanne
medlemmers efterladte. Med hensyn til pensioner på grundlag af medlemskab som
nævnt i 1. pkt. finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.
§ 3. Loven træder i kraft straks og har
virkning fra 1. november 1969.
Stk. 2. Den månedlige forhøjelse af grundvederlaget begrænses for perioden indtil 31.
marts 1970 til 3 pct. af det for oktober måned 1969 udbetalte grundvederlag. Den resterende forhøjelse udbetales med halvdelen fra
den 1. april 1970 og halvdelen fra den 1. oktober 1970.

Lov nr. 331 af 26. juni 1975, hvorved ændredes §§ 83-86 og 89, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:
§ 2. Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1975. § 1, nr. 6, træder dog i kraft ved
bekendtgørelsen i Lovtidende.
Lov nr. 83 af 8. marts 1978, hvorved ophævedes § 3, stk. 2, og ændredes §§ 5-9,
12,14 og 28, indeholder i §§ 3 og 4 følgende
bestemmelse:
§ 3. Loven trader i kraft den
1978.

oktober

§ 4. De i januar 1978 udarbejdede valglister, der gælder fra 1. marts 1978, ophører at
være gyldige fra den 1. november 1978.
Lov nr. 226 af 31. maj 1979, hvorved ændredes §§ 84 og 85 samt indsattes § 88 a, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:
§ 2. Loven træder i kraft den 7. juni 1979.
Lov nr. 145 af 30. april 1980 indeholder i
§ 2 følgende bestemmelser:
§ 2. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1.
november 1980, jfr. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 1, nr. 2 har virkning fra lovens
ikrafttræden.
Stk. 3. §§ 6-8 samt § 9, 1.-4. pkt. i den gældende lov ophæves med virkning fra lovens
ikrafttræden.

Indenrigsministeriet, den 22. september 1980

HENNING RASMUSSEN

/ Vilh. Brockmeyer

27

Fortegnelse over folketingsvalgkredsene
A. Hovedstadens område

2. kreds
(Christianshavnskredsen).

I. Søndre storkreds (København).
Den del af København, som begrænses af havneløbet, Kalvebodstrand,
kommunegrænsen, Røde Mellemvej, Peder Lykkes Vej, Tingvej, Amagerbrogade, Christmas Møllers Plads, Christianshavns Voldgrav til en linje nord for
Margretheholm og ud i Øresund, samt søforterne.

3. kreds
Den del af København, som begrænses af havneløbet, Dybbølsbroens forlæn(Rådshuskred- gelse, Dybbølsbroen, Vestbanen, Vesterbrogade, Skt. Jørgens Allé, GI. Kongevej, kommunegrænsen, Peblinge- og Sortedamssøen til Fredensbro, Sølvgade,
sen).
Øster Voldgade, Kystbanen og Marmorvej.
4. kreds
(Sundbykredsen).

Den del af København, som begrænses af Italiensvej, Kastrupvej, Tycho
Brahes Allé, Amagerbrogade, Tingvej, Peder Lykkes Vej og Røde Mellemvej.

5. kreds
(Blågårdskredsen).

Den del af København, som begrænses af Peblinge- og Sortedamssøen,
Østerbrogade, Trianglen, Øster Allé, Nørre Allé, Skt. Hans Torv, Guldbergsgade, Møllegade, Nørrebrogade, Kapelvej, Rantzausgade, Brohusgade og
kommunegrænsen.

9. kreds
(Amagerbrokredsen).

Den del af København, som begrænses af Italiensvej, Kastrupvej, Tycho
Brahes Allé, Amagerbrogade, Christmas Møllers Plads, Christianshavns
Voldgrav til en linje nord for Magretheholrn og ud i Øresund.
II. Østre Storkreds (København).

Den del af København, som begrænses af Kystbanen, Østerbrogade, Jagtvej,
1. kreds
(Ryvangskred- Tagensvej og Hareskovbanen.
sen).
Den del af København, som begrænses af Sortedamssøen, Sølvgade, Øster
6. kreds
(Østbanekred- Voldgade, Kystbanen, Ndr. Frihavnsgade, Trianglen og Østerbrogade.
sen).
7. kreds
(Husumkredsen).

Den del af København, som begrænses af Slotherrensvej, Husumvej, Tølløsevej, Frederikssundsvej, Sokkelundsvej, Utterslev Torv, Skoleholdervej, Støvnæs Alle, Rådvadsvej, Mosesvinget og Horsebakken til kommunegrænsen.

10. kreds
(Østerbrokredsen).

Den del af København, som begrænses af Marmorvej, Ndr. Frihavnsgade,
Trianglen, Øster Allé, Jagtvej, Østerbrogade, Kystbanen og kommunegrænsen.
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11. kreds
(Nørrebrokredsen).

Den del af København, som begrænses af Jagtvej, Tagensvej, Hareskovbanen,
Nørrebrogade, Møllegade, Guldbergsgade, Skt. Hans Torv og Nørre Allé.

12. kreds
(Bispeengkredsen).

Den del af København, som begrænses af Godthåbsvej, Bellahøjvej, Frederikssundsvej, Nørrebrogade, Kapelvej, Rantzausgade, Brohusgade og kommunegrænsen.

15. kreds
(Bispebjergkredsen).

Den del af København, som begrænses af Hareskovbanen, Frederikssundsvej,
Sokkelundsvej, Utterslev Torv, Skoleholdervej, Støvnæs Allé, Rådvadsvej,
Mosesvinget og Horsebakken til kommunegrænsen.

16. kreds
(Brønshøjkredsen).

Den del af København, som begrænses af Roskildevej, kommunegrænsen,
Godthåbsvej, Bellahøjvej, Frederikssundsvej, Tølløsevej. Husumvej og Slotherrensvej.

8. kreds
(Valbykredsen).

III. Vestre storkreds (Frederiksberg).
Den del af København, som begrænses af Roskildevej, kommunegrænsen.
Søndre Fasanvej, Toftegårds Allé, Toftegårds Plads og Gammel Køge Landevej.

13. kreds
(Vesterbrokredsen).

Den del af København, som begrænses af GI. Kongevej, Skt. Jørgens Allé,
Vesterbrogade, Vestbanen, Enghavevej, Kingosgade og kommunegrænsen.

14. kreds
(Enghavekredsen).

Den del af København, som begrænses af Gammel Koge Landevej, Toftegårds Plads, Toftegårds Allé, Søndre Fasanvej, kommunegrænsen, Kingosgade, Enghavevej, Vestbanen, Dybbølsbro og dennes forlængelse samt havneløbet og Kalvebodstrand.

Frederiksberg Den del af Frederiksberg, som mod nord og vest begrænses af Vodroffsvej,
Forchhammersvej, H. C. Ørsteds Vej, Thorvaldsensvej. Biilowsvej, Grundt1. kreds
(GI. Konge- vigsvej, Falkoner Allé, Allégade og Pile Allé.
vejkredsen).
Frederiksberg Den del af Frederiksberg, som mod nord og øst begrænses af Pile Allé,
2. kreds
Allégade, Falkoner Allé, Godthåbsvej. Nordre Fasanvej, Nyelandsvej og
(SlotskredFemte Juni Plads.
sen).
Frederiksberg
3. kreds
(Falkonerkredsen).

Den del af Frederiksberg, som mod syd begrænses af Vodroffsvej, Forchhammersvej, H. C. Ørsteds Vej, Thorvaldsensvej, Biilowsvej, Grundtvigsvej,
Falkoner Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej, Nyelandsvej og Femte Juni
Plads.

Bemærkning: Grænsen er midtlinjen af den angivne gade, vej o.s.v.
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B. Øernes område

Amtskredse

I.
Københavns
amtskreds

Opstillingskredsene i
hvert amt

Valgstedet

De til hver opstillingskreds henhorende kommuner

1

Gentofte

Den del af Gentofte kommune, der ligger vest
for en linje fra kommunegrænsen gennem
Lyngbyvej, Bernstorffsvej, Femvejen og Vilvordevej, og derfra mod nordvest ad Klampenborgvej til kommunegrænsen.
Lyngby-Tårbæk, Søllerød.
Ballerup, Ledøje-Smørum, Værløse.
Albertslund, Glostrup, Høje Tåstrup, Ishøj,
Vallenbæk.
Den del af Gentofte kommune, der ligger øst
for en linje fra kommunegrænsen gennem
Lyngbyvej, Bernstorffsvej, Femvejen og Vilvordevej og herfra mod nordvest ad Klampenborgvej til kommunegrænsen.
Gladsaxe.
Brøndby, Hvidovre.
Dragør, Tårnby.
Herlev, Rødovre.

2
3
4

Lyngby
Ballerup
Glostrup

5

Hellerup

6
7
8
9

Gladsaxe
Hvidovre
Amager
Rødovre

1
2

Helsingør
Fredensborg

3

Hillerød

4

Frederiksværk

1
2
3

Roskilde
Køge
Lejre

Gundsø, Roskilde.
Greve, Køge, Solrød, Vallø.
Bramsnæs, Hvalsø, Lejre, Ramsø, Skovbo.

1
2

Holbæk
Nykøbing

3
4
5
6

Kalundborg
Ringsted
Sorø
Slagelse

Holbæk, Jernløse, Tornved, Tølløse.
Bjergsted, Dragsholm, Nykøbing-Rørvig, Svinninge, Trundholm.
Gørlev, Hvidebæk, Høng, Kalundborg.
Dianalund, Haslev, Ringsted, Stenlille.
Fuglebjerg, Hashøj, Skælskør, Sorø.
Korsør, Slagelse.
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11.

Frederiksborg
amtskreds

III.
Roskilde
amtskreds
IV.
Vestsjællands
amtskreds

Helsingør.
Birkerød, Fredensborg-Humlebæk, GræstedGilleleje, Hørsholm, Karlebo.
Allerød, Farum, Hillerød, Slangerup, Stenløse,
Ølstykke.
Frederikssund, Frederiksværk, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Skibby, Skævinge.
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Amtskredse
V.
Storstrøms
amtskreds

Opstillingskredsene i
hvert amt

Valgstedet

De til hver opstillingskreds henhorende kommuner

1
2
3
4
5
6

Præstø
Næstved
Vordingborg
Nakskov
Maribo
Nykøbing

Fakse, Fladså, Præstø, Rønnede, Stevns.
Holmegård, Næstved, Suså.
Langebæk, Møn, Vordingborg.
Højreby, Nakskov, Ravnsborg, Rudbjerg.
Holeby, Maribo, Nysted, Rødby, Sakskøbing.
Nykøbing, Nørre Alslev, Stubbekøbing, Sydfalster.

Bornholms
amtskreds

1
2

Rønne
Åkirkeby

Hasle, Rønne.
Allinge-Gudhjem, Christiansø, Nexø, Åkirkeby.

VII.
Fyns
amtskreds

1

Odense

2

Odense

Den del af Odense kommune, der fra kommunens nordgrænse begrænses mod vest og nordvest af Odense Kanal og Havnebassin II til
Toldbodkaj, mod vest af en linje vest om Den
gamle Havnetoldbod, mod syd af Buchwaldsgade, mod sydvest af Thomas B. Thrigesgade
til den hidtidige gade Nørrebro, mod sydvest
af denne gadelinje, mod syd af banelinjen til
Thomas B. Thrigesgade, mod vest af denne til
Torvegade, mod sydvest af denne, Albanitorv
og Albanigade, mod vest af Hjallelsevej til
Munkerisvej, mod syd af denne til Ørbækvej
og mod sydvest af denne og Ørbæk landevej til
kommunens sydøstgrænse.
Den del af Odense kommune, der fra kommunens nordgrænse begrænses mod øst, sydøst,
nord og nordøst af 1. kreds til begyndelsen af
Vestergade ved Thomas B. Thrigesgade, mod
sydøst og syd af Vestergade, Vesterbro og Middelfartvej til statsbanelinjen mod Middelfart og
mod sydøst af denne til kommunens sydvestgrænse.

3
4

Odense
Kerteminde

5

Middelfart

6

Otterup

7
8

Nyborg
Svendborg

9

Fåborg

VI.

Den øvrige del af Odense kommune.
Kerteminde, Langeskov, Munkebo, Ullerslev,
Årslev.
Assens, Ejby, Glamsbjerg, Middelfart, Nørre
Åby.
Bogense, Otterup, Søndersø, Tommerup, Vissenbjerg, Årup.
Egebjerg, Gudme, Nyborg, Ryslinge, Ørbæk.
Rudkøbing, Svendborg, Sydlangeland, Tranekær.
Broby, Fåborg, Hårby, Marstal, Ringe, Ærøskøbing.
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C. Jyllands område

Amtskredse

Opstillingskredsene i
hvert amt

Valgstedet

De til hver opstillingskreds henhorende kommuner

VIII.

Sønderjyllands
amtskreds

1
2
3
4
5
6
7

Haderslev
Åbenrå
Sønderborg
Augustenborg
Tønder
Løgumkloster
Rødding

Christiansfeld, Haderslev.
Lundtoft, Rødekro, Åbenrå.
Broager, Gråsten, Sønderborg.
Augustenborg, Nordborg, Sundeved, Sydals.
Bredebro, Højer, Skærbæk, Tønder.
Bov, Løgumkloster, Nørre Rangstrup, Tinglev.
Gram, Rødding, Vojens.

1
2
3
4

Varde
Esbjerg
Ribe
Grindsted

Blåbjerg, Blåvandshuk, Varde, Ølgod.
Esbjerg, Fanø.
Bramming, Helle, Ribe.
Billund, Brørup, Grindsted, Holsted, Vejen.

1
2
3
4
5
6

Fredericia
Kolding
Vejle
Give
Juelsminde
Horsens

Børkop, Fredericia.
Kolding, Lunderskov, Vamdrup.
Jelling, Vejle.
Brædstrup, Egtved, Give, Nørre Snede.
Hedensted, Juelsminde, Tørring-Uldum.
Gedved, Horsens.

1

Ringkøbing

2

Holstebro

3
4

Herning
Skjern

Holmsland, Lemvig, Ringkøbing, ThyborønHarboøre, Trehøje, Ulfborg-Vemb.
Aulum-Haderup, Holstebro, Struer, Thyholm,
Vinderup.
Herning, Ikast.
Brande, Egvad, Skjern, Videbæk, Åskov.

1

Århus

IY

Ribe
amtskreds
Y

A.

Vejle
amtskreds

VT

Al.

Ringkøbing
amtskreds

XII.
Århus
amtskreds

Den del af Århus kommunes bykerne, som
mod nord begrænses af en linje løbende mod
vest fra Århus Bugt syd for Trøjborgvej og Katrinebjergvej til Langelandsgade, drejende mod
syd langs Langelandsgades vestside, nord om
Møllevejen, videre mod syd langs Mønsgades
og Thorvaldsensgades vestside til Århus Å, følgende denne til Åby sogn grænseskæring ved
Viby og Langenæs sogne, fortsættende i nordøstlig retning langs banelinjen til Absalonsgade
og derfra videre ad Absalonsgade, Frederiks
Allé, Ole Rømers Gade, Brammersgade, Marselisborg Allé og Jægergårdsgade til Århus Bugt.
Endvidere den del af Århus kommune, der omfatter Egå, Ellevang, Hjorthøj, Risskov, Skødstrup og Vejlby sogne.
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Den del af Århus kommune, der mod syd følger Århus 1. kreds' (del af bykernen) nordgrænse fra Århus Bugt indtil Åby sogn, fortsættende i en linje i nordlig retning langs østsiden
af Åby, Hasle, Tilst og Kasted sognegrænser til
kommunegrænsen, og som mod nord og øst
begrænses af en linje løbende fra Århus Bugt
langs Risskov og Vejlby sognes syd- og vestgrænser, Elievang sogns vestgrænse, videre
mod nord langs Egå og Hjortshøj sognes vestgrænser til kommunegrænsen.
Den del af Århus kommune, som mod nord
følger Århus 1. kreds' (del af bykernen) sydgrænse fra Århus Bugt indtil Åby sogns grænseskæring ved Viby og Langenæs sogne, fortsættende i en linje mod syd, løbende langs Viby sogns østgrænse og Fredens sogns nord-,
øst- og sydgrænse og derfra langs Viby og
Ravnsbjerg sognes sydgrænse, videre langs
Kolt sogns sydgrænse til kommunegrænsen.
Endvidere en del af Vitved sogn (Fastrup ejerlav).
Den øvrige del af Århus kommune omfattende
Fredens sogn samt Borum, Brabrand, Framlev,
Fårup, Gellerup, Harlev, Hasle, Kasted, Kolt,
Lyngby, Ormslev, Ravnsbjerg, Sabro, Tilst, Viby, Åby og Årslev sogne.
Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Sønderhald.
Randers.
Galten, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rosenholm, Rønde.
Ebeltoft, Grenå, Midt Djurs, Nørre Djurs,
Rougsø.
Hørning, Odder, Samsø, Skanderborg.
Gjern, Ry, Silkeborg, Them.
Hanstholm, Sydthy, Thisted.
Morsø.
Fjends, Sallingsund, Skive, Spottrup, Sundsøre.
Møldrup, Tjele, Viborg, Ålestrup.
Bjerringbro, Hvorslev, Karup, Kjellerup.
Frederikshavn, Læsø, Skagen.
Brønderslev, Dronningslund, Sæby.
Hirtshals, Hjørring, Sindal.
Brovst, Fjerritslev, Løkken-Vrå, Pandrup.
Den nord for Limfjorden beliggende del af
Ålborg kommune, herunder Egholm. Endvidere Hals og Åbvbro kommuner.

Lov nr. 91 af 2. marts 1983

Lov om ændring af lov om valg til folketinget
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 til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980,
foretages følgende ændringer:
1. § 39, stk. 3, b), sidste pkt., affattes således:
»Er der i en stor- eller amtskreds opstillet
flere af partiet godkendte kandidater, men
ingen i vedkommende opstillingskreds, forholdes der således med de heromhandlede
stemmer: dersom partiliste har været anmeldt, tillægges stemmerne den kandidat, der

er anmeldt som partilistens første kandidat.
Dersom partiliste ikke har været anmeldt,
opføres de heromhandlede stemmesedler som
»Andre partistemmer«.«
2. I § 55 b, stk. 2, ændres »kl. 12 fjorten
dage« til: »kl. 18 tolv dage«.
3. I § 61, stk. 1, udgår »jfr. § 33«.
§2
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg slot, den 2. marts 1983
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ BRITTA SCHALL HOLBERG

Indenrigsmin. 3.a.kt. j.nr. 4000-15/1982
J. H. SCHULTZ A / S
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Lov nr. 179 af 8. maj 1985

Lov om ændring af lov om valg til folketinget
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 til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980,
som ændret senest ved lov nr. 91 af 2. marts
1983, foretages følgende ændringer:
1. I $ 2i, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:
»Vælgererklæringerne skal opbevares, så
længe anmeldelsen har gyldighed. Derefter
skal de tilintetgøres ved indenrigsministeriets
foranstaltning.«
2. I § 57, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »af
nogen art«: », jfr. dog stk. 4.«
3. I §57, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som
nyt punktum:
»Stemmesedlerne skal dog indeholde rubrikker til anførelse af et partis bogstavbetegnelse og navn samt et kandidatnavn.«

4. I § 57 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte
de nærmere regler om brevstemmesedlernes
udseende.«
5. I § 61, stk. 1, ændres », og sætter i bekræftende fald straks« til: ». Er dette tilfældet og brevstemmen i øvrigt kan komme i
betragtning, sættes«.
6. I § 62 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:
»2) når der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke er opstillet i den amts- eller storkreds, hvor vælgeren er opført på valglisten,«.
Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.
§2
Loven træder i kraft den 1. juli 1985.

Givet på Christiansborg slot, den 8. maj 1985
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ ELSEBETH KOCK-PETERSEN

Indenrigsm. 3. k.kt. j.nr. 4000-4/1984
j . H. SCHULTZ A/S
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