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De har ved e-post af 24. januar 2007 anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om
en udtalelse vedrørende den situation, at et kommunalbestyrelsesmedlem bryder med
det parti, som pågældende opstillede for ved det seneste kommunalbestyrelsesvaig, og
pågældende herefter fortsætter i kommunalbestyrelsen som løsgænger.
De har i den forbindelse spurgt, hvorvidt vedkommende kommunalbestyrelsesmedlem
med øjeblikkelig virkning kan anmelde det nystiftede parti som fly partigruppe i kom
munalbestyrelsen, og i så fald hvilken virkning dette vil have i relation til kommunalbe
styrelsen. De har endvidere spurgt, om vedkommende kommunalbestyrelsesmedlem
kan påberåbe sig, at kommunalbestyrelsen formelt anerkender pågældende som re
præsentant for det nye parti, eller om pågældende fortsat er at betragte som i øsgæn
ger.
I den anledning kan ministeriet oplyse følgende:
1. Anmeldelse af et nyt parti som ny partigruppe med henblik

på

næste kommunalvaig

Det følger af § 27, stk. i, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1293 af 8. december 2006, at vaigbestyrelsen skal undersøge, om rettidigt indleve
rede kandidatlister er gyldige.
Endelig afgørelse om en kandidatlistes gyldighed og dermed også om tildeling af bog
stavbetegneise kan tidligst træffes, når fristen for indlevering af kandidatlister er udlø
bet kl. 12 tirsdagen 4 uger før valgdagen, jf. lovens § 23, stk. 1, 1. pkt. Afgørelsen skal
senest træffes umiddelbart efter kl. 12 mandagen 22 dage før vaigdagen, jf. lovens
§
27, stk. 2, 2. og 3. pkt.
De beføjelser, der i medfør af lov om kommunale og regionale valg er tillagt valgbesty
relsen til at godkende listebetegnelser dvs. påse, at disse opfylder de i loven anførte
krav og tildele bogstavbetegnelser, tager sigte på kandidatlister til et umiddelbart fo
restående valg.
-

-

I den seneste vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg (vejledning nr.
79 af 30. september 2005 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den
15. november 2005) har Indenrigs- og Sundhedsministeriet givet udtryk for den opfat
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teise, at der ikke er noget til hinder for, at en valgbestyrelse på et tidlige
re tidspunkt
end ved kandidatlistens godkendelse kan give et betinget, foreløbigt forhån
dstilsagn
om tildeling af en bestemt bogstavbetegnelse til en lokalliste. Herved har minist
eriet
imidlertid forudsat, at dette “tidligere tidspunkt” har en så nær tidsmæssig
sammen
hæng med et forestående valg, at starten på den egentlige valgkamp med tryknin
g og
udsendelse af valgmateriale m.v. er nært forestående.
Anmeldelse af et nystiftet parti vil som en følge heraf således alene kunne
opnå god
kendelse af valgbestyrelsen, såfremt anmeldelsen sker i nær tidsmæ
ssig sammen
hæng med et forestående valg til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
2. Kommunalbestyrelsens mulighed for at anerkende en løsgænger som repræs
entant
for et nyt parti
Spørgsmålet om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem kan påberåbe
sig, at kom
munalbestyrelsen anerkender pågældende som repræsentant for
et nyt parti, er ikke
reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Spørgsmålet er heller ikke
reguleret i
lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktobe
r 2006.
Efter de to love er der ikke noget til hinder for, at et kommunalbestyrels
esmedlem i
valgperiodens løb skifter fra en i kommunalbestyrelsen repræsenteret kandid
atliste til
en anden i kommunalbestyrelsen repræsenteret kandidatliste eller eventu
elt vælger
status som løsgænger (uden for partierne). Der er heller ikke noget til hinder
for, at et
kommunaibestyrelsesmediem anmelder, at vedkommende for fremtid
en, alene eller
eventuelt sammen med andre medlemmer, repræsenterer et parti eller
en kandidatli
ste, der ikke opnåede valg eller ikke deltog ved det senest afholdte valg
til kommunal
bestyrelsen.
Det beror imidlertid på kommunalbestyrelsens afgørelse, hvorvidt et medlem
s medde
lelse om, at vedkommende for fremtiden repræsenterer et parti eller
en kandidatliste,
der ikke allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have
den virkning, at
dette skal angives i “sædvanlige sammenhænge”, herunder i beslutn
ingsprotokollen,
Vejviseren, m.v.

Med venlig hilsen

