
Forslag til annoncetekst om den pligtmæssige annoncering vedr. regionalvalget den 16. november 2021.  

Regionalvalg  

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til regionsrådet i Region Hovedstaden.  

Valget finder sted i samtlige kommuner i regionen, og afstemningen begynder kl. 8.00 og slutter kl. 20.00, 

når der – efter en sidste opfordring til at stemme – ikke melder sig vælgere for at stemme.  

Der skal vælges 41 medlemmer til regionsrådet.  

Hvem kan stemme?  

Valgret til regionsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i regionen og som 

herudover enten  

• har dansk indfødsret,  

• er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,  

• er statsborger i Island eller Norge, 

• er britisk statsborger og bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft 

fast bopæl i Danmark, eller 

• uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen. 

Herudover har den, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den 

Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol valgret til regionsrådet. 

Hvordan bliver man opstillet?  

Som kandidat til regionalvalget kan opstilles enhver, der har valgret til regionalvalget.  

De, der opstilles til valget, skal opføres på kandidatlister.  

Partier, som er repræsenteret i regionsrådet, kan fra tirsdag den 31. august 2021 og indtil tirsdag den 14. 

september 2021, kl. 12.00 indlevere en kandidatliste til Region Hovedstaden med anmodning om fritagelse 

for underskrift af stillere.  

Partier, som ikke er repræsenteret i regionsrådet, kan fra tirsdag den 14. september 2021 og indtil tirsdag 

den 28. september 2021, kl. 12.00 indlevere en kandidatliste til Region Hovedstaden. Kandidatlisten skal 

være underskrevet af mindst 50 og højst 75 stillere.  

Valgforbund  

Listeforbund og valgforbund skal anmeldes skriftligt til Region Hovedstaden senest mandag den 4. oktober 

2021, kl. 12.00.  

Indlevering af kandidatlister  

Kandidatlister skal indleveres på en særlig formular, som er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet. 

Formularen kan rekvireres hos Region Hovedstaden.  

Anmeldelse af valgforbund og listeforbund  

Anmeldelse af valgforbund og listeforbund skal indleveres på en særlig formular, som er godkendt af 

Indenrigs- og Boligministeriet.  

Formular til anmeldelse af valgforbund og listeforbund kan rekvireres hos Region Hovedstaden.  

  



Indlevering af kandidatlister og anmeldelse af valgforbund og listeforbund  

Kandidatlister og anmeldelse af valgforbund og listeforbund kan indleveres:  

- ved personlig henvendelse på Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød  

- ved brev til Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød  

Kontakt vedrørende formularer og øvrige spørgsmål er 

E-mail: CPK-FP-VALG2021@regionh.dk 

mailto:cen-valg2017@regionh.dk

