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Til: Regionsvalgbestyrelsen 

Valgbog vedrørende valget til regionsrådet den 21. november 2017 efter fornyet 
fintælling – administrationens bemærkninger 
 
 
Regionsvalgbestyrelsen besluttede den 23. november 2017 at gennemføre en fornyet 
fintælling af de personlige stemmer på to kandidater, på den socialdemokratiske liste, 
Maria Gudme og Bodil Kornbek. Fintællingen er for Københavns Kommunes ved-
kommende gennemført i regionens regi, men med teknisk bistand af Københavns 
Kommune.  
 
I de øvrige 28 kommuner er den fornyede fintælling gennemført ved kommunernes 
egen foranstaltning i henhold til forud indgået aftale mellem regionen og kommu-
nerne. 
 
Fintællingen er for Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk kommunes vedkom-
mende gennemført under overvågning af tilforordnede vælgere, da de to kandidaters 
væsentligste stemmetal ligger i de to kommuner. Det bemærkes, at fintællingen i 
Lyngby- Taarbæk kunne påbegyndes tidligere, end det tidspunkt, kommunen havde 
meddelt som forventning tidspunkt, hvorfor de tilforordnede vælgere kun overværede 
den sidste del af fintællingen. 
 
Ved fintællingen af de to kandidaters personlige stemmer i alle 29 kommuner, er det 
konstateret, at Maria Gudmes personlige stemmetal er reduceret fra 2430 til 2423 per-
sonlige stemmer, og at Bodil Kornbeks personlige stemmetal er reduceret fra 2428 
til 2422 personlige stemmer. Differencen mellem de to kandidaters personlige stem-
mer udgør herefter 1 stemme. Resultatet af den fornyede vælgeropgørelse i henhold til 
valglovens bestemmelser er herefter, at Maria Gudme er valgt som medlem og Bodil 
Kornbek er valgt som første stedfortræder på den socialdemokratiske liste.  
 
Som det kan ses af fintællingens resultat, er der i de enkelte kommuner kun fundet 
mindre afvigelser for begge kandidater. Der er således fundet stemmesedler på andre 
kandidater, lagt hos de pågældende; der er fundet enkelte tællefejl og tastefejl; og en-
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kelte stemmesedler er overført til listestemmer eller bedømt som ugyldige ved den for-
nyede fintælling. Det er administrationens opfattelse, at der ikke ved den fornyede fin-
tælling er fundet forhold af en karakter, der gør, at valgopgørelsen ikke er korrekt. 
 
Udkast til valgbog, opgjort på baggrund af den fornyede fintælling omdeles på mødet. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at resultatet af den fornyede fintælling lægges til grund for 
valgopgørelsen, og at udkastet til valgbog, revideret på baggrund af den fornyede fin-
tælling, godkendes. 
 


