
From:                                 Iben Buch Haue <>
Sent:                                  02-10-2021 22:59:14 (UTC +02)
To:                                      'anarchos@mail.com' <anarchos@mail.com>
Subject:                             Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania - kandidatlisten til regionalvalget 
den 16. november 2021 i Region Hovedstaden

Til Allan Anarchos 
 
Jeg skal indledningsvist beklage den sene afgørelse, der skyldes IT-nedbrud på flere af Region 
Hovedstadens servere lørdag den 2. oktober 2021. Jeg har derfor af samme årsag tidligere i 
dag sendt dig en sms om valgbestyrelsens afgørelse.  
 
Du har ønsket at kommunikere via sms frem for e-mail, og har ej heller opgivet e-mailadresse 
til valgsekretariatet. Jeg har dog fundet denne e-mailadresse i regionens 
sagsbehandlingssystem over arkiverede sager vedrørende dit tidligere kandidatur til valget i 
Region Hovedstaden i 2017, som jeg tillader mig at sende afgørelsen til, da du ikke er tilmeldt 
eBoks. 
 
Afgørelsen er også sendt pr. post.  

--oo0oo--- 
 
Du har den 27. september 2021 indleveret en kandidatliste med listebetegnelsen 
Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) til valgbestyrelsen i Region Hovedstaden. 
 
Afgørelse 
Listebetegnelsen 
Valgbestyrelsen har godkendt kandidatlisten under forudsætning af, at listebetegnelsen står 
uden specialtegn, altså Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania. 
 
Listebetegnelsen Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri  Christiania) kan ikke godkendes.  
 
I forbindelse med indleveringen af kandidatlisten oplyste du, at du – hvis valgbestyrelsen ikke 
kunne godkende den ønskede listebetegnelse – i stedet ønskede, at listenavnet stod uden 
nogle former for specialtegn, altså Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania. 
Valgbestyrelsen går herved ud fra, at du accepterer denne ændring i listebetegnelsen. 
 
Da listebetegnelsen Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania kun forudsætter en 
mindre ændring i forhold til listebetegnelsen på den indleverede kandidatliste, kan 
valgbestyrelsen godkende ændringen som en mindre ændring, således at der i dette tilfælde 
ikke kræves indlevering af en ny kandidatliste. Det skyldes, at listens navnebestanddele ikke 
er ændret, men at alene parenteser og skråstreg er udeladt i forhold til listebetegnelsen på 
den indleverede kandidatliste. 
 
Sletning af kandidater 
Som oplyst ved indlevering af kandidatlisten den 27. september 2021 og desuden ved sms den 
29. september 2021 mangler der forskellige oplysninger ved kandidaterne 11 (Lotte Seir) og 
12 (Willem Jacob Cornelius Zibrandtsen). 
 
Disse mangler kan rettes frem til mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00. I modsat fald vil de 
nævnte kandidater blive slettet af listen. 
 
Kandidat 16 (Whiskey) og 17 (Skipper) mangler alle oplysninger og underskrift og vil blive 
slettet at listen.  



 
Begrundelse og lovhenvisning 
Listebetegnelsen 
I henhold til § 27 lov om kommunale og regionale valg skal valgbestyrelsen efter udløbet af 
fristen for indlevering af kandidatlister undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatlister er 
gyldige. 
 
Valgbestyrelsen har i den forbindelse afgjort, at en listebetegnelse med specialtegn som 
ønsket med parenteser og skråstreg vil adskille sig grafisk på stemmesedlen fremfor de øvrige 
lister, hvoraf ingen indeholder specialtegn i samme omfang. Valgbestyrelsen finder derfor, at 
den ønskede listebetegnelse vil være i strid med det grundlæggende valgretlige princip om 
valghandlingens neutralitet og forbuddet mod valgagitation.  
 
Sletning af kandidater 
I henhold til § 24 lov om kommunale og regionale valg skal kandidatlisten være underskrevet 
af de enkelte kandidater og indeholde oplysninger om bl.a. CPR.nr. og bopæl. I henhold til § 
29 skal en kandidat, der ikke ved sin underskrift har givet sit tilsagn om at virke som kandidat, 
slettes af listen.  
 
De nævnte kandidater 11 og 12 har ikke underskrevet kandidaturet, og vil derfor blive slettet 
af listen, hvis der ikke afhjælpes inden fristens udløb.  
 
Kandidaterne 16 og 17 kan ikke godkendes som kandidater, da kandidaterne mangler 
oplysninger i alle felter og underskrift, jf. § 24 i lov om kommunale og regionale valg. 
 
Klagevejledning 
Der kan klages til regionsrådet over denne afgørelse, jf. valglovens § 93. Klagen skal være 
skriftlig og skal være modtaget senest tirsdag den 23. november 2021. Klagen afgøres på et 
møde, der afholdes snarest efter klagefristens udløb. 
 
Klagen sendes til regionsrådet pr. eBoks eller til postadressen: 
 
Regionsrådet 
Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 
 
 
Med venlig hilsen

Iben Buch Haue
Specialkonsulent 
 
Mobil: 29 21 44 60
Mail: iben.buch.haue@regionh.dk
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