
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Københavns Borgerservice 
Valgsekretariatet 

 

 

Michael Strand 

   

Klage over afviklingen af valget på 4. øst, Skolen ved Sundet, den 

19. november 2013 

 

En tilforordnet vælger på 4. øst, Skolen ved Sundet har klaget over, at 

dørene til valgstedet blev aflåst kl. ca. 20.06, hvor der stadig var 

vælgere tilstede i valglokalet, og dermed inden afstemningen rent 

faktisk var afsluttet. Der har derved været risiko for, at vælgere, der 

er mødt op efter kl. 20.00, men inden afstemningen rent faktisk var 

afsluttet, er blevet forhindret i at afgive stemme.  

 

Ifølge valgstyrerformanden blev døren til skolegården aflåst lidt over 

kl. 20.00, da der ikke var flere vælgere i skolegården.  

 

Handicapindgangen var derimod fortsat åben, og eventuelle vælgere, 

der mødte frem efter kl. 20,00, har haft adgang til valglokalet via 

denne indgang.  

 

Københavns Borgerservice har over for valgsekretæren og 

valgstyrerformanden både før og efter valget indskærpet, at dørene 

ikke må låses, men det vurderes ikke, at der i det konkrete tilfælde har 

været vælgere, der har været afskåret fra at stemme. 

 

Det foreslås, at der svares følgende til Michael Strand: 

 

Klage over afviklingen af valget på 4. øst, Skolen ved Sundet, den 

19. november 2013 

 

Kære Michael Strand 

 

Vi har modtaget din mail af 26. november 2013, hvor du har klaget 

over afslutningen på valghandlingen på 4. øst, Skolen ved Sundet, 

hvor du var tilforordnet vælger. 

 

Du fremhæver, at valgstyrerformanden aflåste valglokalet kl. ca. 

20.06, hvor der stadig var over 50 vælgere i afstemningsstedet, dvs. 

inden afstemningen rent faktisk var afsluttet. Dermed havde vælgere, 

der mødte op efter kl. 20.00, men inden afstemningen rent faktisk var 

afsluttet ikke mulighed for at stemme. 

 

Københavns Borgerservice har bedt valgstyrerformanden om at gøre 

rede for forløbet. Valgstyrerformanden har tilkendegivet, at det er 

korrekt, at døren til skolegården blev aflåst lidt over kl. 20.00, da der 

ikke var flere vælgere i skolegården. 

 

Valgstyrerformanden har fremhævet, at der dog fortsat var adgang til 

lokalet gennem handicapindgangen. Han vurderer derfor, at vælgere 
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der mødte frem efter kl. 20.00, mens afstemningen fortsat var i gang, 

har haft adgang til valglokalet. 

 

Københavns Borgerservice har i Vejledning til tilforordnede ved 

kommunal- og regionsrådsvalget den 19. november 2013, som du 

henviser til, indskærpet, at vælgere der møder op efter kl. 20.00, men 

inden afstemningen rent faktisk er sluttet, skal have mulighed for at 

stemme. Vejledningen er forud for valget sendt til 

valgstyrerformændene og til valgsekretærerne, og det er også 

mundtligt over for valgsekretærerne blevet understreget, at vælgere 

ikke må nægtes adgang til at stemme efter kl. 20.00, sålænge 

afstemningen fortsat er i gang. 

 

Københavns Borgerservice beklager, at instruksen ikke er blevet fuldt 

til fulde på 4. øst, Skolen ved Sundet, idet døren til skolegården er 

blevet aflåst. 

 

Københavns Borgerservice har på baggrund af din henvendelse endnu 

engang understreget, at valglokalet ikke må lukkes af over for både 

valgsekretæren og valgstyrerformanden. På baggrund af udtalelserne 

fra valgstyrerformanden, om at der ikke var vælgere til stede i 

skolegården, da døren blev lukket og at vælgerne fortsat har haft 

adgang til valglokalet via handicapindgangen, vurderes det, at der i det 

konkrete tilfælde ikke har været vælgere, der er mødt frem efter kl. 

20.00, inden afstemningen var afsluttet, som er blevet forhindret i at 

stemme.  

 

Klagevejledning 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Økonomi- og 

Indenrigsministeriet senest 14 dage efter, at du har fået meddelelse om 

afgørelsen, jf. § 94 i lov om kommunale og regionale valg. Adressen 

er Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, e-mail: valg@oim.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anette Lund Hansen, 

Valgsekretariatet  
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