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Oversigt over pligter i forbindelse med fortabelse af valgbarhed pga. straf 

29/5-18 

RR-medlemmers 
pligter, når valg- 
barheden er fortabt 
hhv. på eller efter 
valgdagen 

RR-stedfortræderes 
pligter i relation til 
straf idømt eller 
vedtaget såvel før 
som efter valgdagen 

RR-formandens pligter 

Skriftlig underretning 
(med dokumentation 
for straffen) om, at 
medlemmet ikke er 
valgbart pga. straf og 
derfor ikke kan 
indtræde i eller er 
udtrådt af regionsrådet 
sendes til RR-
formanden forud for 
det konstituerende 
møde.  
Hvis medlemmet ønsker 
(og har mulighed for 
det, fordi 
karensperioden udløber 
inden for den funktions-
periode, som 
vedkommende er valgt 
for) at indtræde eller at 
genindtræde i 
regionsrådet efter 
udløbet af 
karensperioden, skal 
medlemmet sende en 
skriftlig anmodning om 
dette til RR-formanden 
senest 1 mnd. efter 
modtagelsen af RR-
formandens  
meddelelse til 
medlemmet om, at 
medlemmet har mistet 
sin valgbarhed pga straf. 
Hvis et medlem ikke 
underretter RR- 
formanden om sin 
fortabelse af valgbarhed 
pga. straf, forlænges 
karensperioden med 
den periode, hvor 

Skriftlig  
underretning (med 
dokumentation for 
straffen) om, at 
stedfortræderen ikke 
er valgbar pga. straf og 
derfor udtræder af 
stedfortræderlisten 
sendes til RR-
formanden forud for 
det førstkommende 
møde, som stedfor-
træderen indkaldes til.  
Pligten til at give 
underretning 
indtræder først, når 
stedfortræderen 
indkaldes.  
Hvis stedfortræderen 
ønsker (og har 
mulighed for det, fordi 
karensperioden 
udløber inden for den 
funktionsperiode, hvor 
den pågældende er 
stedfortræder) at 
indtræde/genindtræde 
på sin plads på 
stedfortræderlisten 
efter udløbet af 
karensperioden, skal 
stedfortræderen 
sende en skriftlig 
anmodning om dette 
til RR-formanden 
senest 1 mnd. efter 
modtagelsen af RR-
formandens 
meddelelse til 
stedfortræderen om, 
at stedfortræderen 

A. RR-formanden skal reagere på 
underretninger fra RR- medlemmer og  
-stedfortrædere (og modtagne 
oplysninger i øvrigt) om tab af valgbarhed 
pga. straf. 
I relation til medlemmet/ 
stedfortræderen skal RR-formanden: 
a. Træffe afgørelse om, hvorvidt 
valgbarheden er fortabt i hvert enkelt 
konkrete tilfælde. 
b. Skriftligt orientere 
medlemmet/stedfortræderen om 
afgørelsen. 
c. I givet fald skriftligt orientere 
medlemmet/stedfortræderen om 
muligheden for efter begæring at 
indtræde/genindtræde i regionsrådet 
eller på stedfortræderlisten, når 
karensperioden er forløbet.  
Hvis karensperioden først udløber efter 
den aktuelle funktionsperiode, orienteres 
medlemmet eller stedfortræderen i 
stedet om, hvornår vedkommende igen 
er valgbar. 
d. I givet fald angive dato for mulig 
indtræden/genindtræden. 
e. I givet fald orientere om, at 
indtræden/genindtræden forudsætter, at 
medlemmet/stedfortræderen fremsætter 
begæring herom senest 1 mnd. efter 
modtagelse af RR-formandens 
meddelelse om, at valgbarheden er 
fortabt.  
I relation til de øvrige RR-medlemmer 
skal RR-formanden i givet fald:  
a. Orientere om 
medlemmets/stedfortræderens 
fortabelse af valgbarhed pga. straf og 
udtræden af regionsrådet/stedfortræder-
listen som følge heraf. 
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underretningspligten 
ikke er blevet overholdt. 
 

har mistet sin valg-
barhed pga straf. 
Hvis en stedfortræder 
ikke underretter RR- 
formanden om sin 
fortabelse af 
valgbarhed pga. straf, 
forlænges 
karensperioden med 
den periode, hvor 
underretningspligten 
ikke er blevet 
overholdt. 

b. Orientere om, hvornår 
medlemmet/stedfortræderen har 
mulighed for at indtræde/genindtræde i 
regionsrådet eller på stedfortræderlisten.     
c. Orientere regionsrådet om modtagne 
begæringer om indtræden/genindtræden 
fra RR-medlemmer og -stedfortrædere. 
B. RR-formanden skal senest 2 uger efter 
afholdt regionsrådsvalg skriftligt 
orientere de nyvalgte medlemmer om 
medlemmernes pligter i forbindelse med 
fortabelse af valgbarhed pga. straf.  
C. RR-formanden skal senest på det første 
møde, som en stedfortræder er indkaldt 
til, skriftligt orientere stedfortræderen 
om dennes pligter i forbindelse med 
fortabelse af valgbarhed pga. straf. 

 


