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Klage over opgørelsen af valget til Regionsrådet i Region Hovedstaden Dato 25. november 2013 

Jeg skal hermed pva. Liberal Alliance indgive klage over opgørelsen af valget 
til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Det er ikke vores opfattelse, at opgø-
relsen, som regionsvalgbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. november 
2013, med tilpas sikkerhed er udtryk for den af vælgerne ønskede sammen-
sætning af det nye Regionsråd. Vi vil derfor anmode om, at Regionsrådet 
træffer beslutning om fornyet fintælling af Liberal Alliances og Venstres stem-
mer på alle andre stemmesteder end afstemningsstederne 1. Syd (Østerbro 
Remise) og 6. Utterslev i Københavns Kommune, da disse to afstemningsste-
der gennemgik fornyet fintælling den 22. november. 
 
Som grundlag for vores anmodning lægger vi vægt på følgende: 
 

1. Kommunernes opgørelse af valget gav Venstre 8 mandater og Liberal 
Alliance 1 mandat. Såfremt der blev flyttet blot 21 stemmer til Liberal 
Alliance fra Venstre, ville det yderste mandat dog skifte hænder. 
 

2. Den fornyede fintælling af de to afstemningssteder i Københavns 
Kommune betød, at 9 stemmer, der i kommunens fintælling var tilfal-
det Venstre, blev kendt ugyldige, mens det samme tal for Liberal Alli-
ance kun var 5 stemmer. Fintælling reducerede således forskellen 
mellem Liberal Alliance og Venstre fra 21 stemmer til 17 stemmer. 
Det skal fremhæves, at tendensen til at Venstre nominelt fik under-
kendt flere stemmer end Liberal Alliance var den samme på begge 
afstemningssteder. 
 

3. Hvis en fornyet fintælling af alle stemmer afgivet på Venstre og Libe-
ral Alliance på samtlige afstemningssteder i Region Hovedstaden vi-
ser samme tendens som på de to afstemningssteder i Københavns 
Kommune, vil mandatet klart skifte hænder og tilfalde Liberal Alliance. 
Det forholder sig nemlig således, at når 0,535332 procent af Liberal 
Alliances stemmer blev kendt ugyldige, og 0,406137 procent af Ven-
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stres stemmer blev kendt ugyldige, vil resultatet på regionsplan for-
rykke sig, så Liberal Alliance ud af de 38.058 opnåede stemmer mi-
ster 204 stemmer, mens Venstre ud af 152.348 opnåede stemmer 
mister 619 stemmer. Der vil således opstå en solid og robust margen 
på 415 stemmer til Liberal Alliances fordel. 

 
Vi er således uenige i valgsekretariatets opfattelse om, ”at der er foretaget 
relativt få ændringer af valgopgørelsen som følge af den fornyede fintælling”. 
Som dokumenteret viser tallene nemlig, at fremskrives den tendens, som er 
set ved den fornyede fintælling, vil et mandat skifte hænder, hvilket må ses 
som en meget væsentlig ændring af valgopgørelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Leif Mikkelsen 
 
Landsformand 
Liberal Alliance 
 


