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Kære Kaare Dybvad Bek 

Jeg skriver til dig på vegne af regionsrådet i Region Hovedstaden med an-
modning om at forhøje minimumskravet i lovgivningen vedrørende antal stil-
lere på kandidatlister ved regionalvalg i Region Hovedstaden. 

I henhold til § 19, stk. 3 i bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale 
valg skal kandidatlister, der stiller op til regionalvalg, have et minimum antal 
stillere på 50 og et maksimum på 75 stillere. 

Ved regionalvalget i 2017 godkendte valgbestyrelsen i Region Hovedstaden 
32 lister, hvoraf 9 lister blev valgt ind i regionsrådet. Ved valget i 2021 har 
valgbestyrelsen godkendt 31 kandidatlister. Regionsrådet er glad for den store 
interesse i at stille op til regionalvalg men er samtidig bekymret for, at det lave 
krav til antal stillere gør det uforholdsmæssigt let at stille op til regionalvalg 
med en for vælgerne uoverskuelig lang stemmeseddel til følge. Med så mange 
lister kan det være svært at overskue og orientere sig om, hvilken liste eller 
kandidat, man ønsker at give sin stemme. Desuden muliggør det lave krav til 
antal stillere, at det bliver lettere at udnytte reglerne om partistøtte – ved regio-
nalvalget i både 2017 og 2021 har der sågar været en liste, der i sit listenavn 
tydeligt gjorde opmærksom på dette, og som Region Hovedstaden nu årligt 
udbetaler partistøtte til i henhold til reglerne herom. Både uoverskueligheden 
for vælgerne og udnyttelsen af systemet er et demokratisk problem. 

Regionsrådet bakker naturligvis fuldt ud op om de demokratiske principper 
bag reglerne om stillere for kandidatlister. Regionsrådet har også fuld forstå-
else for baggrunden for, at man i forbindelse med de nye regler i 2015 om mu-
lighed for fritagelse for kravet om mindsteantal stillere for allerede indvalgte og 
fortsat repræsenterede kandidatlister i regionsrådet, afskaffede regionsrådets 
hidtidige mulighed for at forhøje mindstekravet til 150 stillere. Herved undgås, 
at partier/lister i det siddende regionsråd kan stille krav om et (højere) antal 
stillere, som ikke kommer til at gælde for dem selv, men kun gælde for de li-
ster, der ikke er fritaget for kravet om underskrifter fra det fornødne mindste-
antal stillere. 
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Men regionsrådet finder, at minimumskravet til antal stillere til kandidatlister i 
Region Hovedstaden er uforholdsmæssigt lavt. Både generelt, men også når 
henses til, at Københavns Kommune med et væsentligt mindre antal stemme-
berettigede vælgere (521.489 i 2021) i henhold til loven har et minimumskrav 
på 150 stillere, hvorimod Region Hovedstaden med sine 1.476.172 stemme-
berettigede vælgere (i 2021) kun har et minimumskrav på 50 stillere. Det har-
monerer ikke.  

Jeg håber, du vil overveje regionsrådets henvendelse med henblik på en lov-
ændring vedrørende forhøjelse af minimumskravet til stillerantallet til kom-
mende regionalvalg. 
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