
Vejledning 
om 

udfyldelse af formularen til en kandidatliste til kommunalbestyrelsesvalg 

Forsiden, pkt. 1.: Listebetegnelse 

Ved listebetegnelse forstås kandidatlistens navn og 
ikke kandidatlistens bogstavbetegnelse. Listebeteg
nelsen for en kandidatliste opstillet af f.eks. Social
demokratiet er således "Socialdemokratiet" og ikke 
Liste A, mens listebetegnelsen for en lokalliste f.eks. 
kan være Borgerlisten, men ikke Liste L. Der skal 
gives oplysning om listebetegnelse. 

Forsiden, pkt. 2.: Opstillingsform 

Oplysning om opstillingsform angives ved på forsi
den at overstrege den fortrykte opstillingsform, der 
ikke benyttes. Der skal gives oplysning om opstil
lingsform. 

Forsiden, pkt. 3.: Anmodning om tildeling af 
samme bogstavbetegnelse som andre kandidat
lister 

Dette punkt har kun betydning for lokallister. Kandi
datlister for et opstillingsberettiget parti tildeles auto
matisk partiets bogstavbetegnelse til folketingsvalg, 
uanset om partiet opstiller en eller flere kandidatli
ster. Teksten i pkt. 3 overstreges, hvis der ikke øn
skes en fælles bogstavbetegnelse med andre kandi
datlister med samme listebetegnelse. 

Forsiden, pkt. 4.: Anmodning om anførelse af 
en betegnelse for den geografiske lokalitet, hvor 
de enkelte kandidater har bopæl, på stemme
sedlerne 

På stemmesedlerne kan der i forlængelse af eller 
under navnene på kandidatlistens kandidater anfø
res en betegnelse for den geografiske lokalitet, hvor 
vedkommende kandidat har sin bopæl. Såfremt det
te ønskes, skal der anføres en bopælsbetegnelse for 
alle kandidater. Vej- og gadenavne betragtes ikke 
som geografiske lokaliteter. En geografisk lokalitet 
kan f .eks. være en by(del), et sogn eller et stednavn. 
Det kan dog ikke være navnet på en gård eller en be
byggelse. Teksten i pkt. 4 overstreges, hvis der ikke 
ønskes en betegnelse for den geografiske lokalitet, 
hvor kandidaten har sin bopæl, anført på stemme
sedlerne. 

Forsiden, pkt. 5.: Anmodning om fritagelse for 
krav om indsamling af stillerunderskrifter 

En kandidatliste, som både opnåede repræsentation 
ved sidste kommunalbestyrelsesvalg, og som fortsat 
tirsdagen 9 uger før valgdagen er repræsenteret i 
kommunalbestyrelsen, kan anmode om at blive frita-

get for indsamling af underskrifter fra et mindsteantal 
stillere. Kandidatlisten indleveres i det tilfælde uden 
udfyldelse af siderne med stillere. En kandidatliste, 
som ønsker fritagelse for stillerkravet, skal indleve
res til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 12 
tirsdagen 9 uger før valgdagen. Kandidatlisten kan 
tidligst indleveres tirsdagen 11 uger før valgdagen. 
Såfremt anmodningen om fritagelse ikke imødekom
mes, vil formularen blive returneret til kandidatlistens 
repræsentant med henblik på indsamling af stillerun
derskrifter. 

Der kan være behov for, at kandidatlisten vedlægger 
dokumentation for at godtgøre over for valgbestyrel
sen, at der er identitet mellem den oprindelige kan
didatliste og den kandidatliste, som nu anmeldes. 
Valgbestyrelsen kan desuden anmode kandidatlisten 
om at indsende yderligere oplysninger i tilfælde, hvor 
der er tvivl om, hvorvidt identitetskravet er opfyldt. 
For kandidatlister, der opnåede repræsentation ved 
sidste kommunalvalg, og som fortsat er repræsente
ret i kommunalbestyrelsen, uden at der er sket æn
dringer i listebetegnelsen eller væsentlige ændringer 
i listens medlemmer af kommunalbestyrelsen, vil der 
som udgangspunkt ikke være behov for dokumen
tation. 

Forsiden, pkt. 6.: Bemyndigelse til at ansøge om 
og modtage tilskud efter partistøtteloven 

Der angives navnet på en forening eller på 1-2 væl
gere samt vedkommendes kontaktoplysninger. Be
myndiges mere end en vælger til at ansøge om og 
få udbetalt tilskud (kommunal partistøtte) fra kommu
nalbestyrelsen, udbetales tilskuddet til den af disse 
vælgere, der underskriver ansøgningen om tilskud, 
på en konto i et pengeinstitut, der skal oplyses sam
tidig med ansøgningen. Ønsker kandidatlisten ikke 
at bemyndige en forening eller navngivne vælgere i 
kommunen til at ansøge om og modtage tilskud på 
kandidatlistens vegne, skal bemyndigelsen under 
pkt. 6 overstreges. For en kandidatliste for et parti, 
der var opstillingsberettiget til folketingsvalg pr. 1 . 
august i det seneste kommunale valgår, vil det i så 
fald i stedet være en repræsentant for partiorganisa
tionen, der vil kunne søge om og få udbetalt tilskud 
til vedkommende partiorganisation på en konto i et 
pengeinstitut, som skal oplyses i forbindelse med an
søgningen. Tilskud til andre kandidatlister, der ikke 
har meddelt en bemyndigelse til en forening eller 
vælger(e) i kommunen, udbetales til kandidatlistens 
repræsentant, der er angivet under pkt. 7, på en kon
to i et pengeinstitut, som skal oplyses i forbindelse 
med ansøgningen. 
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Forsiden, pkt. 7.: Oplysning om kandidatlistens 
repræsentant 

Der skal gives oplysning om, hvilken repræsentant 
for kandidatlisten der er legitimeret til at udøve kan
didatlistens beføjelser i forbindelse med indlevering 
og tilbagekaldelse af kandidatlisten samt anmeldel
se af og tilbagetrækning fra liste- og valgforbund, og 
som valgbestyrelsen i øvrigt kan rette henvendelse 
til som kontaktperson vedrørende kandidatlisten. 
Repræsentanten kan være stiller for eller kandidat 
på listen eller ingen af delene. 

Siderne med oplysninger om kandidater og stil
lere. Kandidaters og stilleres underskrifter 

Det fremgår af den fortrykte tekst på formularen, hvil
ke oplysninger der skal anføres om kandidaterne og 
stillerne, samt hvor disse skal skrive under. 

Bemærk: 

Inden indsamlingen af stillerunderskrifter påbe
gyndes for kandidatlister, der ikke er fritaget for 
stillerkravet, skal kandidatlistens listebetegnelse 
være anført på forsiden, ligesom siderne med kan
didatnavne skal være udfyldt. Kandidaterne bør end
videre have underskrevet på sidste side i formularen 
til kandidatlisten. Stillerne tiltræder ved deres under
skrift, at kandidatlisten stiller op til kommunalvalget 
med de på underskriftstidspunktet anførte kandida
ter og den anførte listebetegnelse. Kandidatlistens 
repræsentant har dog beføjelse til uden stillernes 
samtykke efterfølgende at foretage visse ændringer 
vedrørende kandidatlisten, herunder ændre kandi
daternes rækkefølge eller slette en eller flere kan
didater fra kandidatlisten . Læs vejledningen på de 
følgende sider om relevante bestemmelser i valglov
givningen. 



Vejledning om relevante bestemmelser i valglovgivningen om indlevering af kandidatlister til 
kommunalbestyrelsesvalg 

1. Almindelige bestemmelser 

De, der opstilles til valg, opføres på kandidatlister. 

En kandidatliste til kommunalbestyrelsesvalg skal 
være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommu
nen som stillere. Til kommunalbestyrelsesvalg i Aar
hus, Odense og Aalborg er mindsteantallet af stillere 
dog 50, og for Københavns Kommune er mindste
antallet 150. Kandidatlisterne må højst være under
skrevet af et antal stillere, der svarer til det dobbelte 
af mindsteantallet af stillere i kommunen. 

En kandidatliste, der ved sidste kommunalbestyrel
sesvalg opnåede repræsentation i kommunalbesty
relsen, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen fortsat 
er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan anmo
de valgbestyrelsen om at blive fritaget for kravet om 
indsamling af stillerunderskrifter. Dette skal ske sam
tidig med indlevering af kandidatlisten. Imødekom
mes anmodningen ikke, skal kandidatlisten opfylde 
de almindelige krav om stillerunderskrifter. 

En stiller skal opfylde betingelserne for valgret til 
kommunalbestyrelsen, dvs. på valgdagen være fyldt 
18 år og have fast bopæl i kommunen. En stiller, der 
er statsborger i et land uden for EU eller Norden, 
skal endvidere uden afbrydelse have haft fast bopæl 
i riget i de sidste tre år forud for valgdagen. Valg
retsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og 
betingelsen vedrørende varigheden af forudgående 
fast bopæl i riget skal være opfyldt fredagen 46 dage 
før valgdagen eller, hvis dette ikke er tilfældet, kl. 12 
mandagen 43 dage før valgdagen. 

Den, der er stiller for flere kandidatlister, kan ikke 
anses som stiller for nogen af listerne. En kandidat 
kan ikke være stiller for en kandidatliste, hvorpå den 
pågældende selv er opført som kandidat. 

En kandidatliste må højst indeholde fire navne mere 
end det antal medlemmer, der skal vælges i kommu
nen. Det samlede antal kandidater på kandidatlister, 
der indgår listeforbund, må højst udgøre otte mere 
end det antal medlemmer, der skal vælges i kom
munen. 

Ingen kan være kandidat på mere end en liste. 

Senest tirsdagen 13 uger før valgdagen bekendt
gør kommunalbestyrelsen i de stedlige dagblade 
eller lokalaviser 
1) antallet af dem, der skal vælges, 
2) antallet af stillere for en kandidatliste, 
3) fristerne for tidligste og seneste indlevering af 

kandidatlister, og 
4) dag og tid for afstemningen. 

2. Indlevering af kandidatlister 

En kandidatliste, der ønsker at blive fritaget for kra
vet om indsamling af underskrifter fra et mindste
antal stillere, skal være indleveret til formanden for 
valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdagen 9 uger før 
valgdagen. En sådan kandidatliste kan tidligst ind
leveres tirsdagen 11 uger før valgdagen. 

Senest kl. 12 tirsdagen 7 uger før valgdagen skal 
kandidatlister, der ikke ønsker fritagelse for stiller
kravet, eller som ikke opfylder betingelserne herfor, 
være indleveret til formanden for valgbestyrelsen. En 
sådan kandidatliste kan tidligst indleveres tirsdagen 
9 uger før valgdagen. 

Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er 
godkendt af økonomi- og indenrigsministeren. Den, 
der indleverer en kandidatliste, har ret til at få kvitte
ring for indleveringen med angivelse af tidspunktet. 

Kandidatlistens ledelse skal senest samtidig med 
indlevering af kandidatlisten meddele formanden for 
valgbestyrelsen, hvilken repræsentant for listen der 
er legitimeret til at udøve kandidatlistens beføjelser 
i forbindelse med indlevering og tilbagekaldelse af 
kandidatlisten samt anmeldelse af og tilbagetræk
ning fra liste- og valgforbund, og som valgbestyrel
sen i øvrigt kan rette henvendelse til som kontaktper
son vedrørende kandidatlisten. Repræsentanten kan 
være stiller for eller kandidat på listen eller ingen af 
delene. Den angivne repræsentant anses for legiti
meret over for valgbestyrelsen, indtil kandidatlistens 
ledelse giver meddelelse om en ny repræsentant til 
valgbestyrelsens formand. Kandidatlistens ledelse 
skal i forbindelse med meddelelse om en ny repræ
sentant give oplysning om dennes navn, bopæl og 
kontaktoplysninger. 

Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver 
enkelt kandidats fulde navn, personnummer, stats
borgerskab, stilling og bopæl. Hvis kandidaten ikke 
ønsker sig anført på stemmesedlen med sit fulde 
navn, skal det angives, hvordan navnet ønskes an
ført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt 
mindst et fornavn eller forbogstav skal altid anføres. 
Kun mellem- og efternavne, som kandidaten er be
rettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnav
ne, som er anmeldt til CPR (adresseringsmellem
navne), kan anføres på stemmesedlen. I stedet for 
fornavnet kan anføres et kaldenavn, der er afledt af 
fornavnet. 

Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den 
rækkefølge, hvori de ønskes anført på stemmesed
len. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, 



hvorvidt kandidaterne er opstillet i en bestemt ræk
kefølge (partiliste), eller om de er sideordnet opstillet. 

Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandid
atlistens listebetegnelse. Listebetegnelsen skal ved 
kandidaternes underskrift være godkendt af disse. 

Kandidatlister for et parti, der den 1. august i valgåret 
er opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal som li
stebetegnelse anvende partiets navn til folketings
valg eller en betegnelse, hvori dette navn indgår. 
Tilsvarende gælder kandidatlister for det tyske min
dretals parti. Andre kandidatlister kan som listebe
tegnelse ikke anvende navnet på et af de partier, 
der er nævnt i det foregående, en betegnelse, hvori 
dette navn indgår, eller en betegnelse, der kan give 
anledning til, at kandidatlisten forveksles med kandi
datlister for et af disse partier. 

Som listebetegnelse kan ikke anvendes enkelte bog
staver (A, B, C osv.) eller en kombination af bogsta
ver, der ikke danner et ord (DF, LA, RV, SF osv.). 

En listebetegnelse kan ikke anvendes, såfremt det 
ved endelig dom er fastslået, eller der i øvrigt er 
grund til at antage, at en anden på andet grundlag 
har eneret til listebetegnelsen. Listebetegnelsen kan 
dog anvendes, hvis indehaveren af eneretten har 
samtykket i kandidatlistens brug af listebetegnelsen. 
Viser det sig, at det ved endelig dom er fastslået, 
eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden 
på andet grundlag har eneret til listebetegnelsen for 
en godkendt kandidatliste, og samtykker indehave
ren af eneretten ikke i kandidatlistens brug af liste
betegnelsen, kan valgbestyrelsen tilbagekalde god-

kendelsen. Kandidatlistens ret til at deltage i valget 
bortfalder. 

Kandidatlister, som ikke er fritaget for kravet om ind
samling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, 
skal være underskrevet af det fornødne antal vælge
re som stillere, jf. afsnit 1. Stillerne skal underskrive 
enten på selve kandidatlisten eller på genparter af 
denne (kopier af hele kandidatlisten med forside). 
Genparterne skal i givet fald sammenhæftes med 
originalen, inden kandidatlisten indleveres. 

Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver en
kelt stillers navn, personnummer og bopæl. 

Kandidatlisterne kan ved kommunalbestyrelsesval
get anmode om, at der på stemmesedlerne i forlæn
gelse af eller under navnene på kandidatlistens kan
didater skal anføres betegnelsen for den geografiske 
lokalitet, hvor vedkommende kandidat har sin bopæl. 
Anmodningen skal være skriftlig og indleveres samti
dig med indleveringen af kandidatlisten. I så fald skal 
kandidatlisten for hver enkelt kandidat indeholde op
lysning om betegnelsen for den geografiske lokalitet, 
hvor kandidaten har bopæl, der ønskes anført på 
stemmesedlerne. Anmodningen kan ikke tilbagekal
des. 

En indleveret kandidatliste kan af kandidatlistens re
præsentant tilbagekaldes over for valgbestyrelsens 
formand senest kl. 12 mandagen 43 dage før valgda
gen. En vælger, der som stiller har underskrevet en 
kandidatliste, kan ikke særskilt kalde sin underskrift 
tilbage, når listen er indleveret til valgbestyrelsens 
formand. 




