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Valgbestyrelsen skal udarbejde stemmesedler på grundlag af ”Fortegnelsen”, ”Den
Store Fortegnelse”1 og ”Fortegnelsen over prioriterede kandidater”, som
valgbestyrelserne d.d. har modtaget fra Ankestyrelsen.

Dato
28-05-2019

Økonomi- og Indenrigsministeriet opfordrer valgbestyrelserne til at udvise stor
opmærksomhed på nøje korrekturlæsning af udkast til stemmesedler.
Hvis valgbestyrelsen er den mindste smule i tvivl om rækkefølgen af kandidater på
stemmesedlen eller andre forhold i forbindelse med udarbejdelse af stemmesedler,
skal valgbestyrelsen tage kontakt til ministeriet, inden stemmesedlerne trykkes.
Ministeriet står til rådighed med vejledning om forståelsen af reglerne, betydningen af
bestemte opstillingsformer eller lignende – også uden for almindelig arbejdstid.
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan kontaktes på følgende telefonnumre:
Christine Boeskov:
Emilie Stæhr Hansen:
Anna Nystrup:
Camilla Laudrup:

tlf. 25 16 12 06
tlf. 72 28 25 24
tlf. 72 28 25 26
tlf. 72 28 25 30

Uden for almindelig arbejdstid kan ministeriet kontaktes på følgende telefonnumre:
Christine Boeskov:
Emilie Stæhr Hansen:

tlf. 25 16 12 06
tlf. 72 28 25 24

Nedenfor er beskrevet de opmærksomhedspunkter, som alle valgbestyrelser skal være
opmærksomme på. Derefter har ministeriet beskrevet de forhold, som
valgbestyrelserne i de enkelte kredse skal være opmærksomme på. Inddelingen er
lavet efter storkredse.


Alle opstillingsberettigede partier er opstillet i alle storkredse og skal derfor
fremgå af alle stemmesedler. Partierne skal fremgå i alfabetisk rækkefølge
efter bogstavbetegnelserne.

Fortegnelsen og Den Store Fortegnelse indeholder oplysninger om alle opstillede kandidater i storkredsen.
Forskellen mellem disse to fortegnelser består alene i, at Den Store Fortegnelse også indeholder oplysninger
om kandidaternes fulde navne, stilling, adresse og CPR-numre. Fortegnelsen over prioriterede kandidater
indeholder alene oplysninger om de kandidater, der opstiller for partier, som har anmeldt prioriteret
sideordnet opstilling, men ikke de øvrige opstillede partier og kandidater.
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På ministeriets valghjemmeside ligger der grafiske stemmeseddelforlæg i en
og
to
kolonner
i
pdfog
InDesign-formater:
https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/ - se under
overskriften ”Stemmesedler”.



Alle kandidater, der fremgår af ”Fortegnelsen” (og ”Den Store Fortegnelse”),
skal fremgå af stemmesedlerne for hele storkredsen.



Valgbestyrelserne skal alene tage stilling til, hvordan kandidaterne skal
anføres på stemmesedlen (rækkefølge og fed eller almindelig skrift), men ikke,
om de skal anføres på stemmesedlen.



Kandidater for de partier, der har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling,
skal stå på stemmesedlen i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over
prioriterede kandidater” for den pågældende opstillingskreds. Partier med
andre opstillingsformer og kandidater uden for partierne fremgår ikke af den
prioriterede fortegnelse.



Hvis et parti har anmeldt partiliste, skal der ikke på stemmesedlen stå numre
ud for kandidaterne.



Oplysningen om, at partiet har anmeldt ”Valg på personlige stemmer”, skal
ikke fremgå af stemmesedlen (eller opslag) og er således ikke relevant ved
udarbejdelse af stemmesedler (og opslag).

Københavns Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra E og Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
Kandidaterne for A, B, C, D, F, I, K, O, P, V og Å skal derfor på stemmesedlen
stå i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over prioriterede
kandidater” for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partierne E og Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at
den kandidat for de to partier, der er opstillet i den pågældende
opstillingskreds, på stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de
øvrige kandidater skal stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge.
Angivelsen af, hvilken eller hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i,
fremgår af kolonnen til højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.



Kandidater uden for partierne:
Alle kandidater uden for partierne skal fremgå af stemmesedlerne i hele
storkredsen.
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Den eller de kandidater, der er opstillet i den pågældende opstillingskreds,
skal stå øverst med fed skrift (i alfabetisk rækkefølge), og derefter skal de
øvrige kandidater fremgå med almindelig skrift i alfabetisk rækkefølge. Det er
relevant for følgende opstillingskredse: 5, 6, 9 og 11.
Hvis ingen af kandidaterne uden for partierne er opstillet i den pågældende
opstillingskreds, skal alle kandidaterne stå med almindelig skrift og i
alfabetisk rækkefølge. Det er relevant for følgende opstillingskredse: 1, 2, 3, 4,
7, 8, 10 og 12.
Københavns Omegns Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
Kandidaterne for A, B, C, D, E, F, I, K, O, P, V og Å skal derfor på
stemmesedlen stå i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over
prioriterede kandidater” for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partiet Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at den
kandidat for partiet, der er opstillet i den pågældende opstillingskreds, på
stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de øvrige kandidater skal
stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge. Angivelsen af, hvilken eller
hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i, fremgår af kolonnen til
højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.



Kandidater uden for partierne:
Begge kandidater uden for partierne skal fremgå af stemmesedlerne i hele
storkredsen.
Den kandidat, der er opstillet i den pågældende opstillingskreds, skal stå
øverst med fed skrift, og derefter skal den anden kandidat fremgå med
almindelig skrift. Det er relevant for opstillingskredsene: 4 og 6.
Hvis ingen af kandidaterne uden for partierne er opstillet i den pågældende
opstillingskreds, skal begge kandidater stå med almindelig skrift og i
alfabetisk rækkefølge. Det er relevant for følgende opstillingskredse: 1, 2, 3, 5,
7 og 8.

Nordsjællands Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra E og Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
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Kandidaterne for A, B, C, D, F, I, K, O, P, V og Å skal derfor på stemmesedlen
stå i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over prioriterede
kandidater” for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.


Kredsvis opstilling:
Partiet E har anmeldt én kandidat, der er opstillet i alle opstillingskredse i
storkredsen. Det betyder, at kandidaten på stemmesedlen skal stå med fed
skrift i alle opstillingskredse (som den eneste kandidat for partiet).



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partiet Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at den
kandidat for partiet, der er opstillet i den pågældende opstillingskreds, på
stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de øvrige kandidater skal
stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge. Angivelsen af, hvilken eller
hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i, fremgår af kolonnen til
højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.



Kandidater uden for partierne:
Begge kandidater uden for partierne skal fremgå af stemmesedlerne i hele
storkredsen.
Begge kandidater er opstillet i opstillingskreds nr. 6. I denne kreds skal begge
kandidater stå med fed skrift og i alfabetisk rækkefølge.
I alle de øvrige opstillingskredse, dvs. opstillingskreds nr. 1, 2, 3, 4 og 5, skal
begge kandidater stå på stemmesedlen med almindelig skrift og i alfabetisk
rækkefølge.

Bornholms Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Følgende partier har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling: A, B, D, K, O,
V, Ø og Å.
Kandidaterne for disse partier skal derfor på stemmesedlen stå i den
rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over prioriterede kandidater” for den
pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.



Kredsvis opstilling:
Følgende partier har opstillet én kandidat i hele storkredsen: C, E, F, I og P.
Det betyder, at den opstillede kandidat for de pågældende partier skal stå med
fed skrift i alle opstillingskredse (som den eneste kandidat for partiet).



Kandidater uden for partierne:
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Der er ingen kandidater uden for partierne. Feltet ”Uden for partierne” skal
derfor ikke fremgå af stemmesedlen.
Sjællands Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra P og Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
Kandidaterne for A, B, C, D, E, F, I, K, O, V og Å skal derfor på stemmesedlen
stå i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over prioriterede
kandidater” for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for partierne A, B, C, D, F, I, K, O, V og Å skal stå med fed
skrift.
Partiet E har opstillet to kandidater i storkredsen. I opstillingskreds nr. 3, 4, 5
og 6 skal begge kandidater stå på stemmesedlen med fed skrift i den
rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over prioriterede kandidater” for den
pågældende opstillingskreds. I opstillingskreds nr. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 skal
kandidaten ”Martin Nordstjerne Rasmussen” stå øverst med fed skrift, og
kandidaten ”Birger Niemann” skal stå nederst med almindelig skrift.



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partierne P og Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at
den kandidat for de to partier, der er opstillet i den pågældende
opstillingskreds, på stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de
øvrige kandidater skal stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge.
Angivelsen af, hvilken eller hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i,
fremgår af kolonnen til højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.



Kandidater uden for partierne:
Der er opstillet én kandidat uden for partierne. Kandidaten skal fremgå af
stemmesedlerne i hele storkredsen.
Kandidaten skal stå med fed skrift på stemmesedlen for opstillingskreds nr. 9.
Kandidaten skal stå med almindelig skrift på stemmesedlerne for de øvrige
opstillingskredse.

Fyns Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra E og Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
Kandidaterne for A, B, C, D, F, I, K, O, P, V og Å skal derfor på stemmesedlen
stå i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over prioriterede
kandidater” for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.
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Kredsvis opstilling:
Partiet E har anmeldt én kandidat, der er opstillet i alle opstillingskredse i
storkredsen. Det betyder, at kandidaten på stemmesedlen skal stå med fed
skrift i alle opstillingskredse (som den eneste kandidat for partiet).



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partiet Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at den
kandidat for partiet, der er opstillet i den pågældende opstillingskreds, på
stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de øvrige kandidater skal
stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge. Angivelsen af, hvilken eller
hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i, fremgår af kolonnen til
højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.



Kandidater uden for partierne:
Der er ingen kandidater uden for partierne. Feltet ”Uden for partierne” skal
derfor ikke fremgå af stemmesedlen.

Sydjyllands Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
Kandidaterne for A, B, C, D, E, F, I, K, O, P, V og Å skal derfor på
stemmesedlen stå i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over
prioriterede kandidater” for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partiet Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at den
kandidat for partiet, der er opstillet i den pågældende opstillingskreds, på
stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de øvrige kandidater skal
stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge. Angivelsen af, hvilken eller
hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i, fremgår af kolonnen til
højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.



Kandidater uden for partierne:
Der er opstillet én kandidat uden for partierne. Kandidaten skal fremgå af
stemmesedlerne i hele storkredsen.
Kandidaten skal stå med fed skrift på stemmesedlen for opstillingskreds nr. 1.
Kandidaten skal stå med almindelig skrift på stemmesedlerne for de øvrige
opstillingskredse.

Østjyllands Storkreds
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Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra P og Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
Kandidaterne for A, B, C, D, E, F, I, K, O, V og Å skal derfor på stemmesedlen
stå i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over prioriterede
kandidater” for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partierne P og Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at
den kandidat for de to partier, der er opstillet i den pågældende
opstillingskreds, på stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de
øvrige kandidater skal stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge.
Angivelsen af, hvilken eller hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i,
fremgår af kolonnen til højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.



Kandidater uden for partierne:
Begge kandidater uden for partierne skal fremgå af stemmesedlerne i hele
storkredsen.
Den kandidat, der er opstillet i den pågældende opstillingskreds, skal stå
øverst med fed skrift, og derefter skal den anden kandidat fremgå med
almindelig skrift. Det er relevant for opstillingskreds nr. 2 og 3.
Hvis ingen af kandidaterne uden for partierne er opstillet i den pågældende
opstillingskreds, skal begge kandidater stå med almindelig skrift og i
alfabetisk rækkefølge. Det er relevant for følgende opstillingskredse: 1, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 og 11.

Vestjyllands Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra E, P og Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
Kandidaterne for A, B, C, D, F, I, K, O, V og Å skal derfor på stemmesedlen stå
i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over prioriterede kandidater”
for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.



Kredsvis opstilling:
Partiet E har anmeldt én kandidat, der er opstillet i alle opstillingskredse i
storkredsen. Det betyder, at kandidaten på stemmesedlen skal stå med fed
skrift i alle opstillingskredse (som den eneste kandidat for partiet).



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partierne P og Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at
den kandidat for de to partier, der er opstillet i den pågældende
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opstillingskreds, på stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de
øvrige kandidater skal stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge.
Angivelsen af, hvilken eller hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i,
fremgår af kolonnen til højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.


Kandidater uden for partierne:
Der er ingen kandidater uden for partierne. Feltet ”Uden for partierne” skal
derfor ikke fremgå af stemmesedlen.

Nordjyllands Storkreds


Prioriteret sideordnet opstilling:
Alle partier bortset fra Ø har anmeldt prioriteret sideordnet opstilling.
Kandidaterne for A, B, C, D, E, F, I, K, O, P, V og Å skal derfor på
stemmesedlen stå i den rækkefølge, der fremgår af ”Fortegnelsen over
prioriterede kandidater” for den pågældende opstillingskreds.
Alle kandidater for disse partier skal stå med fed skrift.



Kredsvis opstilling med partiliste:
Partiet Ø har anmeldt kredsvis opstilling med partiliste. Det betyder, at den
kandidat for partiet, der er opstillet i den pågældende opstillingskreds, på
stemmesedlen skal stå øverst med fed skrift, og at de øvrige kandidater skal
stå med almindelig skrift i partilistens rækkefølge. Angivelsen af, hvilken eller
hvilke opstillingskreds(e) kandidaten er opstillet i, fremgår af kolonnen til
højre på fortegnelsen.
Der skal ikke stå numre ud for kandidaterne på stemmesedlen.



Kandidater uden for partierne:
Der er ingen kandidater uden for partierne. Feltet ”Uden for partierne” skal
derfor ikke fremgå af stemmesedlen.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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