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NOTAT 

Til: Valgbestyrelsen 

Indstilling om godkendelse af kandi-
datlister og kandidater til regional-
valget den 16. november 2021 i Re-
gion Hovedstaden 

Regionsvalgbestyrelsen gav på møde den 15. juni 2021 administrationen be-

myndigelse til at modtage og kvittere for kandidatlister indleveret i perioden 

31. august til 28. september 2021. 

Administrationen har i perioden modtaget og kvitteret for 32 kandidatlister med 

i alt 314 kandidater.  

Administrationen har løbende orienteret repræsentanterne for de kandidatli-

ster, som i forbindelse med at de afleverede kandidatlisten, har fremsat øn-

sker om en bestemt bogstavbetegnelse, om reglerne for tildeling af bogstav-

betegnelse. Reglerne fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning 

om valg til kommunale og regionale valg.  

Nedenfor er redegjort for, hvornår de enkelte kandidatlister er modtaget og 

hvilke eventuelle bemærkninger, administrationen har til de enkelte lister. 

Det bemærkes, at de enkelte lister har mulighed for frem til mandag den 4. ok-

tober 2021 kl. 12.00 over for formanden for regionsvalgbestyrelsen at berigtige 

eventuelle mangler, ligesom de frem til samme tidspunkt kan anmelde liste- el-

ler valgforbund. 

Der vedlægges endvidere som bilag 2 oversigt over de indleverede kandidatli-

ster/kandidater, idet det bemærkes, at der vil kunne ske berigtigelser frem til 

mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00. 
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november 2021 i Region Hovedstaden 

Side 2 
 

Indstilling 

Det indstilles: 

a) at valgbestyrelsen på baggrund af de bemærkninger, der anføres se-

nere i dette notat, godkender 30 af de indleverede lister, mens 2 af de 

indleverede lister ikke godkendes på grund af væsentlige mangler, jf. 

valglovens § 27, 

 

b) at de ikke-godkendte lister frem til mandag den 4. oktober 2021 får 

mulighed for at berigtige manglerne, ved at afhjælpe manglen eller ved 

at indlevere en ny liste, 

 

c) at administrationen bemyndiges til at meddele kandidatlisterne valgbe-

styrelsens beslutning,  

 

d) at administrationen bemyndiges til, såfremt der ikke er væsentlige pro-

blemstillinger, at foretage fornødne berigtigelser frem til den 4. oktober 

2021 kl. 12.00, 

 

e) at administrationen bemyndiges til i forbindelse med modtagelsen af 

anmeldelser om liste- eller valgforbund at undersøge, om anmeldelsen 

er i orden, og til at give de bemyndigede repræsentanter besked om 

eventuelle mangler med henblik på udbedring inden udløb af fristen for 

anmeldelse, mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00 

 

f) at de godkendte kandidatlister med de foretagne berigtigelser danner 

udgangspunkt for udarbejdelse af stemmesedlen og 

 

g) at det møde, som er reserveret for valgbestyrelsen mandag den 4. ok-

tober 2021 kl. 14.00, foreløbig opretholdes. Herved vil valgbestyrelsen 

kunne træde sammen, såfremt der skulle opstå problemstillinger i rela-

tion til berigtigelser af kandidatlister eller anmeldelse eller tilbagetræk-

ning af liste/valgforbund. Opstår der ikke sådanne problemstillinger, vil 

mødet blive aflyst. 
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Generelle bemærkninger til kandidatlisterne 

I forbindelse med modtagelsen af kandidatlisterne er det påset, at listerne er 

korrekt udfyldt. 

Herefter er hver liste blevet undersøgt for, om de anførte oplysninger om kan-

didaternes navn, personnummer, bopæl og statsborgerskab er i overensstem-

melse med de tilsvarende oplysninger i CPR-registret. 

I forbindelse med undersøgelserne af listerne, er der foretaget følgende skridt: 

• Enkelte kandidater har anført lokalitetsbetegnelser, som administratio-

nen umiddelbart har vurderet for upræcise til, at de kan godkendes 

som bopælsbetegnelser. Som ex. kan nævnes ”Vestegnen”  

 

• Kandidater, der er EU-statsborgere samt kandidater, der er statsbor-

gere i Island eller Norge, er valgbare, men valgbestyrelsen skal formelt 

godkende, at de er opstillingsberettigede. Kandidaterne skal have sær-

skilt brev om valgbestyrelsens beslutning. Det gør sig gældende for et 

mindre antal kandidater. 

 

• Andre udenlandske statsborgere (statsborgere i tredjelande), skal have 

haft bopæl i Danmark i 4 år for at være opstillingsberettigede. Her kon-

trollerer administrationen varigheden af bopælen. Valgbestyrelsen skal 

også her formelt beslutte, om de pågældende er opstillingsberettigede. 

Se bilag 3 for samlet oversigt og indstilling vedrørende de undenland-

ske kandidater.  

 

• Udlænding på tålt ophold eller udlændinge, som er indsat i én af Krimi-

nalforsorgens institutioner, vil blive slette af valglisten 15 dage før val-

get. Hvis det viser sig, at én af de udenlandske, godkendte kandidater 

slettes af valglisten efter disse bestemmelser, vil det blive bekendtgjort 

ved opslag i valglokalerne, at der ikke kan stemmes på den pågæl-

dende. 

 

• For flere kandidatlisters vedkommende har der været stillere, der ikke 

har kunnet godkendes, da de enten ikke bor i regionen, ikke har anført 

identificerbart cpr. nr., er under 18 år, stiller på flere lister mv.  
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Bemærkninger til de enkelte kandidatlister 

 

Socialdemokratiet 

- Kandidatlisten blev afleveret den 13. september 2021, kl. 08:42. 

- Kandidatlisten har anmodet om fritagelse for kravet om mindsteantal 

stillere, hvilket valgbestyrelsens formand har imødekommet den 21. 

september 2021. 

- Der er opstillet 24 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl 

 

Kandidat nr. 20 er angivet med navnet Ergin Øzer. I henhold til CPR-registret 

staves efternavnet rettelig med Ö (Ergin Özer) og skal derfor skrives sådan på 

stemmesedlen. Da det - ud fra skriften at vurdere - er den samme person (for-

mentligt kandidatlistens repræsentant), der har skrevet alle kandidater ind, og 

altså ikke kandidaten selv (kandidaterne har alene underskrevet), er admini-

strationen gået ud fra, at der er tale om en fejlskrift og har rettet efternavnet fra 

Øzer til Özer.  

Administrationen gør kandidatlistens repræsentant opmærksom på denne æn-

dring inden fristen for udløbet af berigtigelser den 4. oktober 2021 kl. 12, såle-

des at eventuelle misforståelser undgås. 

 

Det indstilles, at valgbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning, og at ad-

ministrationen bemyndiges til at foretage eventuelle berigtigelse, der er i over-

ensstemmelse med valglovens regler om kandidaters navne på stemmesedlen.  

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Det Radikale Venstre 

- Kandidatlisten blev afleveret den 14. september 2021, kl. 08.50. 

- Kandidatlisten har anmodet om fritagelse for kravet om mindsteantal 

stillere, hvilket valgbestyrelsens formand har imødekommet den 21. 

september 2021. 

- Der er opstillet 28 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 
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Det Konservative Folkeparti 

- Kandidatlisten blev afleveret den 14. september 2021, kl. 08.40. 

- Kandidatlisten har anmodet om fritagelse for kravet om mindsteantal 

stillere, hvilket valgbestyrelsens formand har imødekommet den 21. 

september 2021. 

- Der er opstillet 45 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

 

Kandidat nr. 41, Lene Skallebæk har ikke anført den ønskede geografiske be-

tegnelse for bopæl.  

 

Det indstilles derfor, at administrationen påfører lokalbetegnelse i hh.t. postdi-

striktet, som er Brøndby.  

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Nye Borgerlige 

- Kandidatlisten er afleveret den 23. september 2021, kl. 13.05 

- Der er 7 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker ikke anført bopæl 

- 54 stillere er godkendt.   

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Valgfest med mexicansk tema 

- Kandidatlisten er modtaget med posten den 27. september 2021 kl. 8.00 

- Der er 1 kandidat. 

- Kandidaten ønsker anført bopæl. 

- 54 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 
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SF - Socialistisk Folkeparti 

- Kandidatlisten blev afleveret den 14. september 2021, kl. 09.19. 

- Kandidatlisten har anmodet om fritagelse for kravet om mindsteantal 

stillere, hvilket valgbestyrelsens formand har imødekommet den 21. 

september 2021. 

- Der er opstillet 20 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

 

Ved indlevering af kandidatlisten manglede underskrift fra kandidat nr. 10, Mi-

chael Liesk. Kandidaten har efterfølgende underskrevet sit kandidatur.  

Administrationen har tilrettet, efter repræsentantens ønske, at kandidat nr. 16, 

David Gibson, anføres med Gladsaxe i stedet for Gladsaxe (Bagsværd). 

Kandidat nr. 12 Trine Schaltz, har ønsket København – Bispebjerg som geo-

grafisk betegnelse, hvilket visuelt adskiller sig ved at være en væsentligt læn-

gere betegnelse end de øvrige kandidater og dermed kan fremhæve kandida-

ten på stemmesedlen.  

 

Det indstilles, at administrationen, fsva. kandidat nr. 12, påfører lokalbeteg-

nelse i hh.t. kommunenavnet (København), hvilket matcher de øvrige kandida-

ters kommune-lokalitetsbetegnelser. 

Det indstilles, at valgbestyrelsen derudover tager oplysningerne til efterretning. 

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Veganerpartiet 

- Kandidatlisten blev afleveret den 24. september 2021, kl. 10.00 

- Der er 6 kandidater 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker ikke anført bopæl. 

- 68 stillere er godkendt. 
 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 
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Lokalliste i Region Hovedstaden 

- Kandidatlisten blev afleveret den 27. september 2021, kl. 10.25 

- Der er 6 kandidater 

- Kandidaterne er opstillet på partiliste og ønsker ikke anført bopæl. 

- 57 stillere er godkendt. 

 

Der er kandidater med udenlandsk statsborgerskab. Se bilag 3 for indstilling til 

valgbestyrelsen herom 

 

 

Liberal Alliance 

- Kandidatlisten blev afleveret den 27. september 2021, kl. 10.15 

- Der er 12 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

- 56 stillere er godkendt. 

 

Kandidat nr. 12 er angivet med navnet Søren Bronee Bronér. I henhold til 

CPR-registret staves mellemnavnet rettelig også med apostrof, nemlig Søren 

Bronée Bronér og skal derfor skrives sådan på stemmesedlen. Administratio-

nen er gået ud fra, at der er tale om en fejlskrift og har rettet efternavnet fra 

Søren Bronee Bronér til Søren Bronée Bronér.  

Administrationen gør kandidatlistens repræsentant opmærksom på denne æn-

dring inden fristen for udløbet af berigtigelser den 4. oktober 2021 kl. 12, såle-

des at eventuelle misforståelser undgås. 

 

Det indstilles, at valgbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning, og at ad-

ministrationen bemyndiges til at foretage eventuelle berigtigelse, der er i over-

ensstemmelse med valglovens regler om kandidaters navne på stemmesedlen.  

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 
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Hampepartiet 

- Kandidatlisten er afleveret den 14. september 2021 kl. 14.35.  

- Der er 1 kandidat. 

- Kandidaten er opstillet på partiliste. 

- Kandidaten ønsker anført bopæl. 

- 68 stillere er godkendt. 

 

Der er indleveret i alt 150 stillere. Da der maksimalt kan stilles med 75 under-

skrifter, er der set bort fra de resterende. Ud af de 75 stillere, er 68 herefter 

godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Kristendemokraterne 

- Kandidatlisten er afleveret den 24. september 2021, kl. 9.30. 

- Der er 14 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

- 75 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

 

Lavere Skatter og Afgifter 

- Kandidatlisten er afleveret den 14. september 2021, kl. 12.20. 

- Der er 2 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet på partiliste og ønsker ikke anført bopæl. 

- 70 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 
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Danmark for Alle 

- Kandidatlisten er modtaget den 24. september 2021, kl. 8.00 med po-

sten. 

- Der er 10 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet på partiliste og ønsker ikke anført bopæl. 

- 75 stillere er godkendt. 

 

Der er kandidater med udenlandsk statsborgerskab. Se bilag 3 for indstilling til 

valgbestyrelsen herom 

 

Det indstilles, at de nævnte kandidaturer godkendes og at administrationen be-

myndiges til at meddele kandidaterne dette. 

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger 

 

 

Fjordlandslisten 

- Kandidatlisten er afleveret den 21. september 2021, kl. 11.15. 

- Der er 2 kandidater. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnetog ønsker anført bopæl. 

- 55 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger 

 

 

Dansk Folkeparti 

- Kandidatlisten er afleveret den 31. august 2021, kl. 12.40. 

- Kandidatlisten har anmodet om fritagelse for kravet om mindsteantal 

stillere, hvilket valgbestyrelsens formand har imødekommet den 21. 

september 2021. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 16 kandidater 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger 
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Stram Kurs 

- Kandidatlisten er afleveret den 27. september 2021, kl. 9.33. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 3 kandidater. 

- 50 stillere er godkendt. 

 

I første omgang kunne kun 45 stillere godkendes. Kandidatlistens repræsentant 

har herefter den 30. september 2021 indleveret 5 ekstra stillere, der alle kunne 

godkendes.  

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Feministisk Initiativ 

- Kandidatlisten er afleveret den 27. september 2021, kl. 12.10 

- Kandidaten ønsker anført bopæl. 

- Der er 1 kandidat. 

- 69 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Kommunisterne se videre under Kommunistisk Parti 

- Kandidatlisten er afleveret den 24. september 2021, kl. 12.55. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 5 kandidater 

- 75 stillere er godkendt. 

 

Kommunistisk Parti 

- Kandidatlisten er afleveret den 23. september 2021, kl. 11.50. 

- Kandidaterne er opstillet på partiliste og ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 4 kandidater 

- 62 stillere er godkendt. 

 

Kommunisterne og Kommunistisk parti er en sprængning af den liste, der ved 

valget i 2017 stillede op under listebetegnelsen Kommunisterne.  
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Administrationen har i den forbindelse overvejet, om der er ”nærliggende risiko 

for forveksling” af de to lister. I bekræftende fald skal den ene liste afvises.  

Ved vurderingen af, om to listebetegnelser kan give ”nærliggende risiko for for-

veksling” skal der dels lægges vægt på betydning af ordene, dels lægges vægt 

på det fonetiske i listebetegnelserne (lyder det ens) og dels lægges vægt på, 

om der visuelt er stor lighed i de to listebetegnelser.  

Der er efter administrationens opfattelse hverken ”nærliggende risiko for for-

veksling” fsva. det fonetiske eller det visuelle, hvor den ene liste er i eet ord, og 

den anden liste er i to ord. De to liste lyder fonetisk heller ikke ens.  

Fsva. ordenes betydning er der dog en vis lighed – omvendt er der ikke patent 

på at kalde sig kommunist, ligesom mange af Valgnævnets godkendte parti-

navne hedder noget med ”Borgerlige …” eller ”Liberale …” Fx er også ”Cent-

trum” et godkendt partinavn, selvom der også er partiet ”Centrum-Demokra-

terne”. Som bilag 4 vedlægges oversigt pr. 30. august 2021 over Valgnævnets 

godkendte navne til Folketinget og Europa-Parlamentet. Som det ses heraf, er 

der mange navne, der minder meget om hinanden, og alligevel er godkendt, fx 

Lige Linje og Lige Frem.  

  

Det indstilles på baggrund heraf, og da der hverken er fonetisk eller visuel lighed 

mellem de to listebetegnelser, at der ikke er nærliggende risiko for forveksling 

af de to lister, og at begge lister derfor kan godkendes.  

Der er herudover ikke bemærkninger til listerne. 

 

 

Det Syge Hus 

- Kandidatlisten er afleveret den 20. september 2021, kl. 11.10 

- Kandidaten ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 1 kandidat. 

- 56 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 
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Copenhagen 

- Kandidatlisten er modtaget af valgsekretariatet den 22. september 2021, 

kl. 8.00, efter at den blev afleveret til en kommunikationsmedarbejder på 

Regionsgården u nder regionsrådsmødet den 21. september 2021 

- Kandidaten er opstillet på partiliste og ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 1 kandidat. 

- 74 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Venstre – Danmarks Liberale Parti 

- Kandidatlisten er afleveret den 13. september 2021, kl. 10.10. 

- Kandidatlisten har anmodet om fritagelse for kravet om mindsteantal 

stillere, hvilket valgbestyrelsens formand har imødekommet den 21. 

september 20121. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker bopælsangivelse 

- Der er 27 kandidater. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Odins Vikingehær 

- Kandidatlisten er afleveret den 27. september 2021, kl. 13.25. 

- Kandidaterne er opstillet på partiliste og ønsker anført bopæl. 

- Der er 10 kandidater. 

- 51 stillere er godkendt. 

 

Kandidat nr. 10 mangler underskrift og kandidat 11 mangler oplysninger i alle 

felter.  

Det indstilles, at det meddeles listens repræsentant, at kandidat nr. 10 og 11 

må enten afhjælpes inden fristen mandag den 4. oktober 2021 kl. 12 eller slet-

tes.  
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Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) 

- Kandidatlisten er afleveret den 27. september 2021, kl. 13.15 

- Der er 15 kandidater 

- Kandidaterne er opstillet i partiliste og ønsker anført bopæl. 

- 51 stillere er godkendt. 

 

Listebetegnelse 

Kandidatlisten indleverede ved regionalvalget i 2013 en kandidatliste med 

samme listebetegnelse. Valgbestyrelsen afviste at godkende listebetegnelsen, 

dels fordi listebetegnelser skal være entydige og angivelsen af dele af listebe-

tegnelsen i parentes og med en skråstreg kunne skabe tvivl om listens reelle 

betegnelse, dels fordi listebetegnelser af hensyn til valghandlingens neutralitet 

ikke grafisk må fremtræde anderledes end andre listebetegnelser på stemme-

sedlen. Kandidatlisten blev derfor afvist og fik meddelt, at der kunne indleve-

res en ny liste indenfor fristen til afhjælpning af mangler med en entydig liste-

betegnelse.  

Listens repræsentant, Allan Anarchos, klagede til regionsrådet og derefter til 

Økonomi- og Indenrigsministeriet over afgørelsen, bl.a. under henvisning til, at 

en liste med den ønskede betegnelse var blevet godkendt i Københavns og 

Frederiksberg Kommuner. Ministeriet ”fandt ikke anledning til at tilsidesætte 

valgbestyrelsens afgørelse om at afvise de enkelte kandidatlisters listebeteg-

nelser, idet valgbestyrelsens begrundelser er i overensstemmelse med Valg-

nævnets praksis vedr. godkendelse af partinavne for partier, der ønsker at op-

stille til folketingsvalg”. 

Ved valget i 2017 indleverede kandidatlisten atter en kandidatliste med 

samme navn: Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) Valgbesty-

relsen godkendte navnet uden specieltegn, dvs. ”Kærlighedspartiet Regnbue-

folket Befri Christiania. 

I Københavns Kommune godkendte man både i 2013 og i 2017 listebetegnel-

sen inklusive specialtegnene.  

 

• Det indstilles at valgbestyrelsen beslutter, om listebetegnelsen Kærlig-

hedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) kan godkendes.  

 

Kan listebetegnelsen ikke godkendes med specialtegn, har kandidatlistens re-

præsentant oplyst, at han ønsker listebetegnelsen angivet uden tegn overho-

vedet.  
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Hvis en listebetegnelse ikke kan godkendes, skal der i princippet indhentes 

nye stillere ved indlevering af en liste med et andet navn. Valgbestyrelsen kan 

dog beslutte, at der er tale om så små ændringer i navnet, at det ikke er nød-

vendigt at indhente nye stillere.  

 

• Det indstilles derfor, hvis valgbestyrelsen alene kan godkende navnet 

uden specialtegn, dvs. Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christia-

nia, samtidig beslutter, at der trods alt er tale om mindre rettelser, der 

kan rettes uden indhentelse af nye stillere. 

 

Kandidater 

Kandidat 11, Lotte Seir, har ikke oplyst CPR-nr., fyldestgørende adresse eller 

underskrevet sit kandidatur.  

Kandidat 12, Willem Jacob Cornelius Zibrandtsen har ikke underskrevet sit 

kandidatur.  

Som kandidat 16 og 17 er anført navnene hhv. Whiskey og Skipper og med 

stillingsbetegnelsen stillingsbetegnelsen ”hund”.   

• Det indstilles, at det meddeles listens repræsentant, at kandidat nr. 11 

og 12 må enten afhjælpes inden fristen mandag den 4. oktober 2021 

kl. 12 eller slettes, og at kandidat 16 og 17 slettes. 

 

 

 

De LokalNationale 

- Kandidatlisten er afleveret den 14. september 2021, kl. 10.20 

- Kandidaterne er opstillet på partiliste og ønsker anført bopæl. 

- Der er 2 kandidater. 

- 55 stillere er godkendt. 

 

Kandidat nr. 2 har ønsket bopælen anført som Vestegnen. Denne betegnelse 

er for upræcis i henhold til ministeriets vejledning, og det indstilles derfor, at den 

ændres til Hvidovre, som er bopælskommunen.  

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 
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Frihedslisten 

- Kandidatlisten er afleveret den 28. september 2021, kl. 10.35 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

- Der er 16 kandidater. 

- 56 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Enhedslisten – De Rød-Grønne 

- Kandidatlisten er afleveret den 8. september 2021, kl. 12.53 

- Kandidaterne er opstillet i partiliste og ønsker anført med bopælsangi-

velse 

- Der er 21 kandidater 

 

Kandidat nr. 8 og kandidat nr. 11 havde ikke underskrevet deres kandidatur 

ved indlevering af listen. Underskrifterne er siden indhentet.  

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Alternativet 

- Kandidatlisten er modtaget den 28. september 2021, kl. 8.00. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

- Der er 4 kandidater. 

 

Kandidatlisten er modtaget med posten. Listen var udfyldt med kandidater og 

stillere, men uden udfyldelse af forsiden.  

Administrationen har kvitteret for modtagelsen af listen inden for fristen. Admi-

nistrationen har herefter været i kontakt med repræsentanten om den mang-

lende udfyldelse af forsiden, hvilket formalistisk set betyder, at det ikke kan do-

kumenteres, at stillerne har vidst, hvad de skrev under på. 

Administrationen har derfor forespurgt Indenrigsministeret, om manglen kan af-

hjælpes på anden vis end at indhente stillere på ny, hvilket ministeriet har afvist. 
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Administrationen har derfor været i kontakt med repræsentanten om at indhente 

nye stillere, og det er aftalt, at der indleveres en ny kandidatliste med stillere 

inden fristens udløb den 4. oktober 2021 kl. 12.    

Det indstilles derfor, at listen ikke godkendes på grund af formalitetsmangler, 

og listens repræsentant underrettes om, at der kan indleveres en ny kandidatli-

ste med underskrift af minimum 50 stillere inden mandag den 4. oktober 2021 

kl. 12. 

 

 

Bydelens stemmer 

- Kandidatlisten er afleveret den 28. september 2021, kl. 10.30 

- Kandidaten ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 1 kandidat. 

- 59 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Christiania-listen 

- Kandidatlisten er afleveret den 28. september 2021, kl. 11.55 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

- Der er 4 kandidater. 

- 68 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

En Død Hest Tør Hvor Andre Tier 

- Kandidatlisten er afleveret den 27. september 2021, kl. 13.30 

- Der er 4 kandidater 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

- 42 stillere er godkendt. 
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I henhold til reglerne i valgloven kan der ikke godkendes et navn, som andre 

har eneret til. 

En erhvervsvirksomhed vil for eksempel i kraft af reglerne i varemærkeloven, 

markedsføringsloven og selskabsloven og på ulovbestemt grundlag kunne er-

hverve eneret til en bestemt betegnelse og til betegnelser, der vil kunne for-

veksles med. 

Administrationen har i den forbindelse bedt Ekstra Bladet oplyse, om de har 

eneret til ”Tør hvor andre tier”. Ekstra Bladet har ved e-mail af 30. september 

2021 oplyst, at Ekstra Bladet har registreret ’Tør hvor andre tier’ hos Patent- 

og Varemærkestyrelsen.  

 

Det indstilles derfor, at listen ikke godkendes med den angivne listebeteg-

nelse, og listens repræsentant underrettes om, at der kan indleveres en ny 

kandidatliste med underskrift af minimum 50 stillere inden mandag den 4. ok-

tober 2021 kl. 12. 

 

Derudover er kun 42 stillere godkendt, og også af den grund, skal listen afvi-

ses med mulighed for at afhjælpe de manglende stillere inden mandag den 4. 

oktober 2021, kl. 12. 

Kandidat nr. 2 Jørgen Bitsch mangler underskrift 

Kandidat nr. 4 Kim Silberbrandt er kun anført med navn og har ikke godkendt 

sin opstilling som kandidat med sin underskrift. Han må derfor slettes som 

kandidat, medmindre dette når at blive berigtiget inden fristens udløb den 4. 

oktober 2021 kl. 12 

• Det indstilles, at kandidatlisten godkendes, idet det meddeles listens 

repræsentant, at kandidat nr. 2 og 4 må enten afhjælpes inden fristen 

mandag den 4. oktober 2021 kl. 12, og at kandidat 16 og 17 slettes. 

 

 

 

 

Kommunistisk Parti 

Se ovenfor 
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Psykiatrisk fokus 

- Kandidatlisten er afleveret den 23. september 2021, kl. 11.25 

- Kandidaten ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 1 kandidat. 

- 53 stillere er godkendt. 

 

Den indleverede kandidatliste giver ikke anledning til bemærkninger. 
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Valgforbund 

 

Der er indtil videre anmeldt valgforbund mellem: 

 

1. SF – Socialistisk Folkeparti 

Veganerpartiet 

Radikale Venstre  

Alternativet 

 

2. Det Konservative Folkeparti  

Nye Borgerlige 

Dansk Folkeparti  

Kristendemokraterne 

Liberal Alliance  

Venstre 

 

 

Det bemærkes for god ordens skyld, at ikke alle kandidatlister har pt. under-

skrevet valgforbundene.  

 

Fristen for indlevering af valg- og/eller listeforbund er mandag den 4. oktober 

2021, kl. 12. 

 


