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Udtalelse fra Region Nordjylland til Indenrigs- og 
Boligministeriet vedrørende valgklage  

Region Nordjylland fastholder Regionsrådets beslutning om ikke at give Per Flak medhold i hans valgklage 

over en kandidats bopælsbetegnelse på stemmesedlen til regionsrådsvalget 2021. Regionen anser ikke den 

omtalte manglende præcisering af bopæl (fx ved supplerende angivelse af kommune) som en mangel eller 

fejl på stemmesedlen. 

I sin klage til ministeriet omtaler Per Flak valgbestyrelsens holdning som ”vattet”. 

Valgbestyrelsen i Region Nordjylland har i godkendelsen af kandidatlisters anmodninger om, at der på 

stemmesedlen anføres en betegnelse for lokaliteten for de enkelte kandidaters bopæl, sikret sig følgende: 

1. At anmodningen var underskrevet af kandidatlistens repræsentant 

2. At alle kandidater på en sådan liste havde anført en bopælsbetegnelse – hvis ikke det var tilfældet, ej 

heller efter dialog med kandidatlistens kontaktperson, har valgbestyrelsen anvendt udfyldningsreglen og 

tilføjet kandidatens bopælskommune 

3. At der var overensstemmelse mellem kandidatens CPR-registrerede adresse og den ønskede 

stedbetegnelse 

4. At der var tale om en geografisk lokalitet (ikke navnet på en bebyggelse, ikke et vej-/gadenavn, ikke et 

tidligere kommunenavn (medmindre navnet også er navnet på en by)) 

5. At der var tale om en officiel betegnelse (ikke en lokal, uofficiel betegnelse) og at det var stavet korrekt 

6. At der var tale om en (og ikke flere) geografiske lokalitet(er) – jf. stemmeseddelbekendtgørelsens § 8 

stk. 2: På stemmesedlerne til valget til et regionsråd skal, såfremt en kandidatliste anmoder herom, i 

forlængelse af eller under navnene på kandidatlistens kandidater anføres betegnelsen for den 

kommune eller den geografiske lokalitet, hvor vedkommende kandidat har sin bopæl. (Egen 

fremhævning) 

Ad. 6: Som det også fremgår af den beslutning fra regionsrådet, som Region Nordjylland har fremsendt 

til klageren, har Valgbestyrelsen dog undtagelsesvist tilladt anførelse af to geografiske lokaliteter, hvor 

stednavnet har givet mulighed for forveksling, såfremt kandidaten selv har anført disse to stednavne 

på kandidatlisten. 

 

I denne proces har regionens valgbestyrelse via valgsekretariatet været i dialog med listernes 

kontaktpersoner med henblik på at udbedre diverse fejl og mangler (jf. ovenstående liste). Valgbestyrelsen 

har således, i modsætning til Per Flaks opfattelse, påtaget sig et stort ansvar for rigtigheden og kvaliteten af 

oplysningerne på stemmesedlen. 

 

Mette Dahl Pedersen  

Kontoret for Demokrati, Valgenheden 
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Med venlig hilsen 

 

Ulla Astman 

Regionsrådsformand 


