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Resumé 

 

Amanda Kristoffersen, som var kandidat på listen ”Lavere skatter og afgifter” til kommu-

nalvalget i Rudersdal Kommune har den 23.november 2013 klaget over valget, idet hun 

anfører, at der ikke er overensstemmelse med de stemmer partiet fik til henholdsvis 

Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet på Vangebo valgsted og de stemmer der fremgår 

af 2 to officielle valgopgørelser. 

  

Ifølge valglovens § 93 kan enhver vælger i kommunen henholdsvis regionen klage over 

valget. Klager skalindgives skriftligt til kommunalbestyrtelsen henholdsvis regionsrådet 

senest ugedagen efter valgdagen. Klager afgøres på et møde, der holdes snarest efter 

klagefristens udløb. 

  

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeren 

senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren. 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

Amanda Kristoffersen har den 23. november 2013 sendt følgende klage: 

  

Det er med beklagelse at vi i Partiet for lavere skatter og afgifter, må meddele kommunal-

valg 2013 i Rudersdal kommune for ugyldigt. 

Som valgtilforordnet på Vangeboskolen var jeg vidende til 5 indberettede stemmer på 

Partiet for lavere skatter og afgifter samt mindst 3 stemmer til Regionen. 

I Rudersdal avisen lyder stemmetallet på 2 på Vangeboskolen og stemmerne til Regio-

nen forsvandt samme aften. 

Jeg har overfor valgformænd og alle andre tilstedeværende bedt om at få mine protester 

ført til referat og samtlige tilstedeværende kan bevidne rigtigheden af de manglende 

stemmer. 

Jeg gentager! 

Vi, i Partiet for lavere skatter og afgifter, nedlægger protest og kræver omvalg. Valget kan 

IKKE godkendes. 

  

Listen ved Martin Tidsvilde har suppleret klagen med at man ønsker en gennemgang af 

samtlige ugyldige stemmesedler, samtlige blanke stemmesedler samt alle ikke udlevere-

de stemmesedler. 

  

Af den officielle valgopgørelse fremgår det at der på valgstedet Vangebo er afgivet 2 
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stemmer til kommunalbestyrelsen og 3 stemmer til regionsrådet. 

Valgsekretæren oplyser, at det er korrekt at de 3 stemmer til regionsrådet ikke fremgår af 

afstemningsbogen for valgaftenen. De 3 stemmer blev imidlertid fundet ved fintællingen 

dagen efter, da de fejlagtigt var blevet lagt sammen med et andet parties stemmer. 

Valgstyrerformanden oplyser, at hun på valgaftenen ikke blev kontaktet af Amanda Kri-

stoffersen om uoverensstemmelse i antallet af afgivne stemmer til kommunalbestyrelsen. 

Partiet ”Lavere skatter og afgifter” fik i alt 40 stemmer i Rudersdal Kommune og en even-

tuel fornyet fintælling af listens stemmer vil ikke kunne ændre det samlede valgresultat i 

Rudersdal Kommune. 

  
 

 
Indstilling 

 

Direktionen foreslår, at Kommunalbestyrelsen meddeler klageren, at der ikke grundlag for 

at foretage en fornyet optælling af listens stemmer. 

  
 

 
 


