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1. Bemærkninger til dagsorden
Sagsnr.:
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

Nej
Ingen bemærkninger.

Merete Them Kjølholm
Nikolaj Rachdi Bührmann
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2. Meddelelser
Sagsnr.:
Sagsbeskrivelse

Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

Forsvaret, Høvelte Kaserne har oplyst at de ikke ønsker særligt
arrangement for at brevstemme i Borgerportalen. Der er
hjemrejseweekend i brevstemme-perioden, hvor de værnepligtige
har mulighed for at brevstemme.
Forvaltningen er i dialog med rektor for Allerød Gymnasium med
henblik på at afklare om de ønsker særligt brevstemmearrangement
for gymnasiets elever.
Nej
Meddelelserne til efterretning.

Merete Them Kjølholm
Nikolaj Rachdi Bührmann
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3. Godkendelse af kandidatlister, bogstavbetegnelse mv.
Sagsnr.: 21/7131
Punkttype
Tema

Kompetence
Sagsbeskrivelse

Beslutning.
Valgbestyrelsen har til opgave at godkende kandidatlister til
kommunalvalget, modtage anmeldelse af liste- og valgforbund samt
at tildele godkendte kandidatlister en bogstavbetegnelse, jf. den
kommunale og regionale valglovs § 13, stk. 2.
Valgbestyrelsen.
Valgbestyrelsen har ved indleveringsfristens udløb den 28.
september 2021 kl. 12 modtaget 10 kandidatlister til
kommunalvalget. Se vedlagte bilag med fortegnelse over lister og
kandidater.
Alle kandidatlister er indleveret rettidigt og opfylder formelt og
indholdsmæssigt de betingelser, der er fastsat i den kommunale og
regionale valglovs §§ 20 og 23-25.
Bogstavbetegnelse
Valgbestyrelsen tildeler godkendte kandidatlister en
bogstavbetegnelse efter reglerne i den kommunale og regionale
valglovs §§ 32-36.
Lister, der repræsenterer et parti, som er opstillingsberettiget til
folketingsvalg skal tildeles partiets bogstavbetegnelsen til
folketingsvalg, jf. den kommunale og regionale valglovs § 33
(reserverede bogstavbetegnelser). Herefter tildeles lokalister de
øvrige ureserverede bogstavbetegnelser. Dog kan bogstavet ”X” ikke
tildeles nogen kandidatliste, jf. den kommunale og regionale
valglovs § 34.
I vejledning om afholdelse kommunalvalg 2021 henstiller Økonomiog Indenrigsministeriet til valgbestyrelsen:
•
At lokalister, der tidligere har deltaget i seneste
kommunalvalg får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som
tidligere er anvendt,
•
At bogstavbetegnelsen ”W” – på grund af
forvekslingsmuligheden med V – ikke anvendes, med mindre
antallet af kandidatlister gør det nødvendigt at anvende alle
ureserverede bogstavbetegnelser.
I Allerød Kommune er der 13 bogstavbetegnelser til rådighed ved
kommunalvalget. Ni af ti indleverede kandidatlister skal tildeles den
bogstavbetegnelsen, som det parti, listen repræsenterer, anvender
ved folketingsvalg.
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Der er modtaget kandidatanmeldelse fra én lokalliste ’Feministisk
Initiativ’, som ikke tidligere deltaget i kommunalvalg i Allerød
Kommune. Feministisk Initiativ har ønsket bogstavbetegnelsen ”Q”,
som ikke har været benyttet ved de seneste kommunalvalg, og som
derfor kan tildeles listen.
Geografisk betegnelse
Kandidatlisterne Radikale Venstre, Feministisk Initiativ, Enhedslisten
– De Rød-Grønne og Venstre, Danmarks Liberale Parti har anmodet
om, at den geografiske lokalitet for kandidaternes bopæl betegnes
på stemmesedlen, jf. § 8, stk. 2 i bekendtgørelse om stemmesedler
til brug ved kommunale og regionale valg. Der er angivet almen
kendte geografiske lokaliteter (Allerød, Blovstrød, Lillerød, Nymølle
og Lynge). Dette giver derfor ikke anledning til bemærkninger og
kan godkendes.

Administrationens
forslag
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:

Valgforbund
Valgbestyrelsens formand har modtaget tre anmeldelser om
indgåelse af valgforbund.
Der drejer sig om følgende:
Der et valgforbund mellem Det Konservative Folkeparti, Nye
Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Endvidere er der et
andet valgforbund mellem Venstre, Danmarks Liberale Parti og
Radikale Venstre. Anmeldelserne opfylder de betingelser, der stilles
i den kommunale og regionale valglov.
Der er tillige modtaget anmeldelser fra Socialdemokratiet, og
Enhedslisten – De Rød-Grønne om valgforbund mellem dem og SFSocialistisk Folkeparti. På tidspunktet for udsendelse af denne
dagsorden er der endnu ikke modtaget en anmeldelse af
valgforbund fra SF- Socialistisk Folkeparti. Anmeldelse skal ske til
valgbestyrelsens formand (valgsekretariatet). Valgbestyrelsen
orienteres om status på mødet.
Anmeldelse af valgforbund forudsætter, at alle kandidatlister i
valgforbundet har foretaget inden fristens udløb, som er mandag
den 4. oktober 2021, kl. 12.
Forvaltningen har vejledt repræsentanten fra kandidatlisten SF Socialistisk Folkeparti herom, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 1, om
myndigheders pligt til at yde vejledning og bistand.
Forvaltningen foreslår, at valgbestyrelsen godkender de indleverede
kandidatlister og tildeler de ønskede bogstavbetegnelser til de
nævnte partier og lokalliste.
Bilag 1 Fortegnelse over anmeldte lister og kandidater
Valgbestyrelsen godkender de indleverede kandidatlister og tildeler
de ønskede bogstavbetegnelser til de nævnte partier og lokalliste.

Merete Them Kjølholm
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Nikolaj Rachdi Bührmann
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4. Bemyndigelse til valgbestyrelsens formand - godkendelse af forlæg til stemmeseddel
Sagsnr.: 21/3287
Punkttype
Tema
Kompetence
Sagsbeskrivelse

Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering
Dialog/høring
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

Beslutning
Valgbestyrelsen har bl.a. til opgave at tilvejebringe stemmesedler til
kommunalvalg og opslag til ophængning i valglokalerne, jf. den
kommunale og regionale valglovs § 13, stk. 2.
Valgbestyrelsen
Forvaltningen har indgået aftale med Kailow om levering af
stemmesedler og opslag. Et prøvetryk afventer valgbestyrelsens
godkendelse af kandidatlisterne og forventes inden for 10-12 dage.
Forvaltningen påser, at korrektur fra trykkeri er i overensstemmelse
med krav til layout og indhold som er fastsat i bekendtgørelse nr.
710 af 15. april 2021 om stemmesedler til brug ved kommunale og
regionale valg. På nuværende tidspunkt foreligger således ikke et
korrekturtryk og opslag, som Valgbestyrelsen kan godkende.
Stemmesedlerne leveres til rådhuset i uge 46. Regionen leverer de
færdigtrykte stemmersedler og opslag til regionsrådsvalg.
Forvaltningen foreslår, at valgbestyrelsen bemyndiger
valgbestyrelsens formand til at godkende det endelige korrekturtryk
til stemmeseddel og opslag til kommunalvalget.
Udgifterne til trykning af stemmesedler og opslag afholdes inden for
det budget, der er afsat til afholdelse af valg.
Nej
Valgbestyrelsen bemyndiger valgbestyrelsens formand til at
godkende det endelige korrekturtryk til stemmeseddel og opslag til
kommunalvalget.
Merete Them Kjølholm
Nikolaj Rachdi Bührmann
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5. Farve på skriveredskaber til kommunal og regionalvalget
Sagsnr.: 20/9408
Punkttype
Tema
Kompetence
Sagsbeskrivelse

Beslutning.
Valgbestyrelsen anmodes om at tage stilling til farven på det
skriveredskab, der skal være tilgængelig for vælgerne ved
kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.
Valgbestyrelsen.
Kommunen skal sørge for, at der er det nødvendige udstyr i hvert
stemmerum for, at vælgerne kan afgive deres stemme (skriveplade
og blyant eller andet skriveredskab), jf. den kommunale og
regionalevalglovs § 51, stk. 2.
Af ministeriets vejledningen til kommunalvalget den 16. november
2021 følger, at skriveredskabet ikke behøver at være en blyant, sort
eller blå kuglepen, men godt må have en mere synlig farve, f.eks.
rød, hvis man vurderer, at det vil tydeliggøre afkrydsningen og lette
stemmeoptællingen.
Ved de seneste valg i Allerød Kommune har der været benyttet blå
kuglepenne og sorte filtpenne. Sidstnævnte skriveredskab skal i
henhold til bekendtgørelsen om hjælpemidler være til rådighed ved
stemmeafgivningen på valgdagen.
I flere kommuner, bl.a. Rudersdal og Købehavns Kommuner, har
man gode erfaringer med røde skriveredskaber. Disse kommuner
oplyser, at den røde farve giver en mere synlige afmærkning på
stemmesedlen, og at det betyder, at selve stemmeoptællingen
bliver lettere at gennemføre.
Erfaringer fra tidligere optællinger viser, at de sorte og blå kryds,
kan være svære at identificere ikke mindst på den omfangsrige
stemmeseddel til regionsrådsvalget. Det forventes, at en
afmærkning med rød bliver mere iøjnefaldende og vil bidrage til en
lettere og mere effektiv stemmeoptælling om aftenen og ved
fintællingen dagen efter valgdagen.
Som nævnt ovenfor er det et krav, at der også er sorte filtpenne på
valgstederne. Dette gælder også ved dette valg. Endvidere er det
også tilladt, at vælgeren benytter et eget medbragt skriveredskab.
Forslag 1
Valgbestyrelsen beslutter, at der ved kommunal- og regionalvalget
16. november 2021 anvendes røde skriveredskaber i
stemmerummet.
Forslag 2
Valgbestyrelsen beslutter, at der ved kommunal- og regionalvalget
den 16. november primært anvendes blå skriveredskaber, som
hidtil.
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Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

8

Forvaltningen anbefaler forslag 1.
Udgiften til indkøb af kuglepenne finansieres, at de midler, der er
afsat til afholdelse af valg.
Nej
Valgbestyrelsen beslutter, at der ved kommunal- og regionalvalget
den 16. november 2021 anvendes røde skriveredskaber i
stemmerummet.
Merete Them Kjølholm
Nikolaj Rachdi Bührmann
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6. Orientering om bemanding af afstemningssteder
Sagsnr.: 21/8639
Punkttype
Tema
Kompetence
Sagsbeskrivelse

Administrationens
forslag
Bilag

Orientering.
Forvaltningen orienter om status på partiforeningernes udpegning af
valgstyrere og tilforordnede vælgere.
Valgbestyrelsen.
Byrådet traf den 21. juni 2018 beslutning om udpegning af valgstyrere
og tilforordnede vælgere til valg og afstemninger i indeværende
byrådsperiode. På baggrund heraf har Forvaltningen ved mail af den
8. september 2021 anmodet partiforeningerne om at udpegede
valgstyrere og tilforordnede, som kan deltage i gennemførelsen af
kommunal- og regionalvalget. Der er frist for tilbagemelding senest
onsdag den 29. september 2021.
Såfremt partier og lokallister repræsenteret i det nuværende byråd
ikke udpeger det fornødne antal valgstyrere og tilforordnede tilbydes
de ledige pladser til nye partier eller lokallister, der ikke allerede er
repræsenteret i byrådet, jf. byrådets beslutning af 21. juni 2018.
Såfremt disse partier og lister ikke ønsker eller kan besætte ledige
pladser, vil disse pladser som tilforordnet blive tilbudt borgere i
Allerød Kommune, der måtte havde henvendt sig herom til
Forvaltningen.
De udpegede valgstyrere og tilforordnede vil som hidtil blive
assisteret af et antal administrative valghjælpere udpeget blandt
medarbejderne på rådhuset.
På mødet giver Forvaltningen en status på de udpegninger, der er
modtaget.
Valgbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Nej
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7. Procedure for opgørelse af foreløbigt resultat på valgaftenen
Sagsnr.: 21/4810
Punkttype
Tema

Kompetence
Sagsbeskrivelse

Beslutning.
Når afstemningen er afsluttet på valgdagen kl. 20 foretages en
foreløbig stemmeoptælling på de fem afstemningssteder i
kommunen. Dagen efter afstemningen foretages den endelige
opgørelse af valgresultatet ved en fintælling ét sted i kommunen
(Lillerødhallerne).
Valgbestyrelsen anmodes om at træffe beslutning om procedure for
opgørelsen af et foreløbigt resultat på valgaftenen.
Valgbestyrelsen.
På de enkelte afstemningssteder foretages en optælling af
stemmerne fordelt på kandidatlister. Endvidere foretager
valgstyrerne en bedømmelse af tvivlsomme stemmesedler, jf. den
kommunale og regionale valglovs § 74. Resultatet af optællingen
meddeles de tilstedeværende, indføres i afstemningsbogen og
indberettes til formanden for valgbestyrelsen (valgsekretariatet), jf.
den kommunale og regionale valglovs § 76.
For så vidt angår kommunalvalget er der i Allerød Kommune
tradition for, at der ligeledes foretages en foreløbig fintælling af de
personlige stemmer, hvormed den forventede kommende
(forventede) sammensætning af byrådet bliver kendt på
valgaftenen/natten.
Samtlige resultater, der fremkommer på valgaftenen, er foreløbige.
Det er først efter gennemførelse af den formelle fintælling, at
resultatet bliver endeligt.
Optællingsresultatet stemmetal fordelt på kandidatlister og
personlige stemmer indberettes løbende i KMDs digitale løsning til
opgørelse af valget.
I forbindelse med den foreløbige opgørelse kan det forekomme, at
der i forhold til mandaternes fordeling på kandidatlister samt ved
kandidatudvælgelsen, skal trækkes lod mellem to kandidater - f.eks.
hvis to eller flere kandidater har fået lige mange personlige
stemmer.
I KMD’s valgopgørelsessystem skal en lodtrækning foretages
manuelt. Det er nødvendigt, at foretage lodtrækning for, at
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systemet kan foretage den endelige opgørelse af mandaternes
fordeling på kandidatlister og kandidatudvælgelsen. Hvis
lodtrækningen ikke gennemføres, vil det ikke være muligt, at nå
frem til frem til mandatfordelingen.
Lodtrækning foretages i praksis ved, at en medarbejder fra
valgsekretariatet skriver kandidaternes respektive fornavne på to
stykker papir. Samme medarbejder sammenfolder de to stykker
papir hver for sig og flere gange på en ensartet måde. Sedlerne
placeres i en skål. Herefter trækker en anden medarbejder én af de
to sedler fra skålen i overværelse af de medlemmer af
valgbestyrelsen, der måtte ønske det, øvrige medarbejdere eller
chefer på rådhuset. Der optages notat vedr. den akutelle
lodtrækningsprocedure med angivelse af, hvem som har forestået
og overværet den faktiske trækning.
På baggrund af ovenstående foreslås en af følgende to modeller,
såfremt den foreløbige opgørelse af valget på valgaftenen viser, at
der er behov for at foretage en lodtrækning.
Forslag 1: Valgopgørelsen indstilles for så vidt angår en foreløbig
kandidatudvælgelse, og der offentliggøres alene et foreløbigt
resultat af mandaternes fordeling på kandidatlister.

Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering
Dialog/høring
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:

Forslag 2: Valgsekretariatet foretager i overværelse af de fra
valgbestyrelsen, der måtte ønske det, en manuel lodtrækning
mellem de to kandidater, der på grundlag af den foreløbige
opgørelse har fået lige mange stemmer. Hvis den endelige fintælling
(dagen efter valgdagen) viser, at de samme to kandidater fortsat har
fået lige mange stemmer, er det den kandidat, til hvis fordel
lodtrækningen på valgaftenen faldt ud, som er valgt. Viser den
endelige fintælling, at en af de to samme kandidater har fået et
større antal personlige stemmer (evt. blot en enkelt stemme) end
den anden, er det naturligvis resultatet af den endelige fintælling,
der er gældende.
Forvaltningen anbefaler forslag 2.
Nej
Valgbestyrelsen vedtog forslag 2.

Merete Them Kjølholm
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Nikolaj Rachdi Bührmann
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8. Møder og opgaver ved fintællingen den 17. november 2021
Sagsnr.: 21/8396
Punkttype
Tema

Kompetence
Sagsbeskrivelse

Orientering.
Valgbestyrelsen har til opgave bl.a. at forestå den endelige
opgørelse af resultatet af afstemningen (fintællingen) af både
kommunalvalget og regionsrådsvalget dagen efter afstemningen. I
den forbindelse foretager valgbestyrelsen den endelige
bedømmelse af stemmesedlernes gyldighed.
Alle valgbestyrelsens medlemmer skal underskrive valgbøger for
både kommunalvalget og regionsrådsvalget straks efter, at
fintællingen er afsluttet.
Valgbestyrelsen.
Valgbestyrelsens opgaver på fintællingsdagen følger af §§ 77, 79 og
88, stk. 1, i den kommunale og regionale valglov.
Ved fintællingen foretages en ny optælling af, hvor mange stemmer,
der er afgivet for hver kandidatliste. Samtidig foretages en
opgørelse af antallet af personlige stemmer for hver kandidat.
Ligesom der foretages en samlet bedømmelse af de ugyldige
stemmesedler. Fintællingen skal derfor foretages ét sted i
kommunen. Resultatet af den fintælling, der er tradition for at
foretage på afstemningsstederne i kommunen i forlængelse af den
foreløbige optælling på valgaftenen, kan ikke træde i stedet for den
endelige fintælling.
Forvaltningen har reserveret Lillerødhallerne den 17. november
2021 til formålet. I fintællingen medvirker et antal medarbejdere fra
rådhuset. Fintællingen sker dog under valgbestyrelsens ansvar.
Valgbestyrelsens medlemmer er indkaldt til møde den kl. 9.30 i
Lillerødhallerne. Mødet forventes at vare ca. 1 time og har til formål
bl.a. at bedømme de ugyldige stemmesedler.
Valgbestyrelsens medlemmer er endvidere indkaldt til møde samme
dag kl. 20 på rådhuset for at godkende valgresultatet og underskrive
valgbøgerne. Det er erfaringen fra tidligere valg, at den endelig
opgørelse af valgene først er afsluttet på dette tidspunkt.
Evt. vil valgbestyrelsen også skulle træde sammen i løbet af dagen,
hvorfor medlemmerne bedes være til rådighed på mobiltelefoner
hele fintællingsdagen. Der henvises til punkt 9 om procedure for
beslutning om evt. fornyet fintælling.
Såfremt et medlem af valgbestyrelsen er forhindret i at deltage i
ovenstående møder den 17. november 2021, skal den personlige
suppleant indkaldes. Såfremt der på forhånd er viden om, at
hverken medlemmet eller den peronlige suppleant kan deltage i
møderne, skal den valggruppe som udpegede det ordinære medlem
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Administrationens
forslag
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

udpege en ny stedfortræder for det ordinære medlem.
Forvaltningen foreslår, at valgbestyrelsen tager orienteringen til
efterretning.
Nej
Valgbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Merete Them Kjølholm
Nikolaj Rachdi Bührmann

14

Valgbestyrelse ved kommunalvalget 16. nov. 2021 fredag den 01. oktober
2021

15

VALGBESTYRELSE VED KOMMUNALVALGET 16. NOV. 2021

9. Bemyndigelse til Forvaltningen af beslutning om evt. fornyet fintælling
Sagsnr.: 21/8396
Punkttype
Tema

Kompetence
Sagsbeskrivelse

Beslutning.
Valgbestyrelsen har til opgave bl.a. at forestå den endelige
opgørelse af resultatet af afstemningen (fintællingen) og af både
kommunalvalget og regionsrådsvalget dagen efter afstemningen.
Valgbestyrelsen anmodes om, bemyndige Forvaltningen til at
igangsætte fornyet fintælling, såfremt der måtte vise sig behov
herfor.
Valgbestyrelsen.
Ved fintællingen af kommunalvalget foretages en samlet optælling
af, hvor mange stemmer, der er afgivet for hver kandidatliste.
Samtidig foretages en opgørelse af antallet af personlige stemmer
for hver kandidat.
Hvis fintællingen i løbet af dagen viser, at to kandidaters stemmetal
er lige eller adskiller sig med blot én enkelt stemme og det har
betydning for, hvem som opnår mandat eller rækkefølgen på
stedfortræderlisten gennemføres en ny optælling af disse
kandidater. Den fornyede fintælling af stemmer afgivet for de
pågældende kandidater foretages, for at skabe sikkerhed om
resultatet.
Foretages der en fornyet fintælling som beskrevet ovenfor lægges
resultatet af denne til grund for opgørelsen af valget, og resultatet
indføres i valgbogen. Der gøres endvidere en bemærkning i
valgbogen om den fornyede fintælling.
Som konsekvens af overstående foretages der ikke en fornyet
fintælling, uanset at en fintællingen viser af to kandidaters
stemmetal adskiller sig med to stemmer eller mere.
Det er regionsrådets valgbestyrelse som træffer afgørelse vedr.
regionsrådets optælling og behovet for fornyet fintælling.
Forvaltningen har på baggrund af ovenstående følgende forslag:
Forslag 1:
Valgbestyrelsen bemyndiger Forvaltningen til på fintællingsdagen, at
igangsætte en fornyet fintælling, såfremt det viser sig, at to
kandidaters stemmetal er lige eller adskiller sig med blot én enkelt
stemme.
Forslag 2:
Valgbestyrelsen træder sammen på stedet hvor fintællingen foregår
og beslutter, hvorvidt der skal igangsættes fornyet fintælling,
såfremt det viser sig, at to kandidaters stemmetal er lige eller
adskiller sig med blot én enkelt stemme.
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Administrationens
forslag
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

Forvaltningen anbefaler forslag 1.
Nej
Valgbestyrelsen vedtog forslag 1.
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10. Procedure ved behov for lodtrækning ved fintællingen
Sagsnr.: 21/8396
Punkttype
Tema

Kompetence
Sagsbeskrivelse

Beslutning
Valgbestyrelsen har bl.a. til opgave at forestå den endelige
opgørelse af resultatet af afstemningen (fintællingen) og både
kommunalvalget og regionsrådsvalget dagen efter afstemningen.
Valgbestyrelsen skal tage stilling til en procedure og evt.
bemyndigelse såfremt, der måtte opstå behov for lodtrækning ved
fintællingen.
Valgbestyrelsen.
Afhængig af beslutningen i pkt. 7 kan der i forbindelse med den
foreløbige opgørelse af kommunalvalgets mandatudvælgelse på
valgaftenen være foretaget en lodtrækning blandt opstillede
kandidater. Hvis den endelige fintælling viser, at de samme to
kandidater fortsat har fået lige mange stemmer, er det den kandidat
til hvis fordel lodtrækningen på valgaftenen faldt ud, som er valgt.
Hvis den endelige fintælling viser, at der skal foretages lodtrækning
mellem to eller flere kandidater, som ikke er en gentagelse af en
lodtrækning på valgaftenen foreslås følgende tre modeller for
lodtrækningen:
Forslag 1:
Forvaltningen bemyndiges af valgbestyrelsen til forestår
lodtrækningen på det sted, hvor fintællingen finder sted, og i
overværelse af de medlemmer af valgbestyrelsen, som måtte ønske
det.
Forslag 2:
Forvaltningen bemyndiges af valgbestyrelsen til at forestår
lodtrækningen på det sted, hvor fintællingen finder sted, og
valgbestyrelsens formand overvære lodtrækningen.
Forslag 3: Valgbestyrelsen samles på det sted hvor fintællingen og
forestår lodtrækningen.

Administrationens
forslag
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget

Lodtrækningen foretages i praksis på samme måde som beskrevet i
pkt. 7.
Forvaltningen anbefaler forslag 1.
Nej
Valgbestyrelsen vedtog forslag 1.

Valgbestyrelse ved kommunalvalget 16. nov. 2021 fredag den 01. oktober
2021
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

Merete Them Kjølholm
Nikolaj Rachdi Bührmann

18

Valgbestyrelse ved kommunalvalget 16. nov. 2021 fredag den 01. oktober
2021

19

VALGBESTYRELSE VED KOMMUNALVALGET 16. NOV. 2021

11. Offentliggørelse af valgbestyrelsens dagsordener og referater
Sagsnr.: 21/4810
Punkttype
Tema
Kompetence
Sagsbeskrivelse

Administrationens
forslag
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

Beslutning.
Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg skal tage stilling
til om valgbestyrelsens dagsordener og referater skal offentliggøres
på kommunens hjemmeside.
Valgbestyrelsen.
Valgbestyrelsen kan efter princippet om meroffentlighed træffe
beslutning om, at valgbestyrelsens dagsordner og referater
offentliggøres på kommunens hjemmeside med mindre, at andet
konkret følger af reglerne af tavshedspligt og den kommunale og
regionale valglovs § 43 om byrådets bekendtgørelse af godkendte
kandidatlister, kandidater og oplysninger anmeldte liste og
valgforbund. Det betyder at godkendte kandidatlister mv. tidligst
kan offentliggøres når fristen for at trække sit kandidatur tilbage er
udløbet. Ved dette valg er det mandag den 4. oktober k. 12.
Princippet om meroffentlighed følger af offentlighedslovens § 4, stk.
1, 2. pkt.
Hvis udvalget træffer beslutning om dette, vil dagsordener og
referater blive offentliggjort på kommunens hjemmeside
(www.alleroed.dk.) på samme måde som dagsordner og referater
for møder i udvalg og byråd.
Forslag 1:
Valgbestyrelsen træffer beslutning om at offentliggøre dagsordner
og referater med den bemærkning at referatet fra nærværende
møde først offentliggøres efter udløbet af fristen mandag den 4.
oktober 2021, kl. 12.
Forslag 2:
Valgbestyrelsen træffer beslutning om ikke at offentliggøre
dagsordner og referater.
Forvaltningen anbefaler forslag 1.
Nej
Valgbestyrelsen vedtog forslag 1.
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12. Eventuelt
Sagsnr.:
Bilag
Beslutning
Valgbestyrelse ved
kommunalvalget
16. nov. 2021 den
01-10-2021
Fraværende:
Afbud:

Nej
Ingen punkter.
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