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1 Indledning
Kommunalvalg afholdes fast hvert fjerde år, den tredje tirsdag i november. Siden
kommunalreformen har der været afholdt kommunalvalg i 2009, 2013 og 2017. Resultater fra valget
offentliggøres i Statistikbanken det efterfølgende år.

2 Indhold
Statistik om valgresultater fra kommunal- og regionsvalg offentliggøres ca. 2 måneder efter datoen
for klage-/indsigelsesfristen som er medio januar efterfølgende år. Statistikken offentliggøres for
hver kommune. Kandidaterne opdeles på valgte/opstillede, partier og køn. Stemmefordelingen
opdeles efter parti, brev- og ugyldige. Statistikken er baseret på udtræk fra Kommunedatas
valgsystem, som Danmarks Statistik modtager dataene fra.

2.1 Indholdsbeskrivelse
I statistikbanken vises kommunalvalget for hver kommune efter valgte/opstillede, partier og køn.
Også stemmefordelingen vises efter parti, brev- og ugyldige. For Regionsvalget vises for hver region
partiernes opstillede og valgte kandidater efter køn samt fordeling af stemmer herunder personlige.
I en særskilt artikel, svarende til de nu nedlagte Statistiske Efterretninger i serien Befolkning og
Valg udarbejdet til Økonomiministeriet kan fordelingen af kandidater og stemmer ses for hvert parti
og for hver kommune. Artiklen er tilgængelig via Indenrigs- og økonomiministeriets hjemmeside.
Statistikken er baseret på udtræk fra Kommunedatas valgsystem, som Danmarks Statistik modtager
dataene fra.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Statistikken er opgjort efter landets 98 kommuner og 5 regioner: Kommuner, Regioner

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik
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2.4 Begreber og definitioner
Kandidatliste: Kandidater til valget opstilles på kandidatlister for hele kommunen eller regionen
under ét. Hver kommune og region udgør et valgområde (valgkreds). Kandidatlister kan opstilles af
de politiske partier eller af lokale borgergrupper og enkeltpersoner uden tilknytning til partierne
(lokallister). For begge typer af kandidatlister gælder, at de skal være underskrevet af et antal
vælgere som stillere.
Til kommunalbestyrelsesvalg kræves 25 stillere, i nogle af de større kommuner dog 50 og i
Københavns Kommune 150. Til regionsrådsvalg kræves 50 stillere, i enkelte regioner 100.
Hvis en kandidatliste har sideordnet opstilling, vælges kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af
deres personlige stemmetal. Listestemmerne har derfor ingen betydning for kandidatudvælgelsen.
Listeforbund: To eller flere kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgteknisk samarbejde.
Valgteknisk samarbejde mellem to eller flere kandidatlister for samme parti mv. kaldes listeforbund.
Listeforbund til kommunal- og regionalvalg indgås af to eller flere kandidatlister og er et valgteknisk
samarbejde for at undgå stemmespild.
partiliste: Hvis en kandidatliste har opstillet kandidaterne i en prioriteret rækkefølge (partiliste),
sker kandidatudvælgelsen på følgende måde: Først beregnes kandidatlistens fordelingstal.
Kandidater, der har opnået et personligt stemmetal, der er lig med eller større end fordelingstallet,
er valgt.
De kandidater, der ikke har opnået fordelingstallet i personlige stemmer, tildeles i partilistens
rækkefølge og så langt, listestemmerne rækker, så mange listestemmer, at summen af personlige
stemmer og listestemmer lige netop udgør fordelingstallet. De kandidater, der på den måde opnår
fordelingstallet, er valgt.
Skal der vælges flere kandidater end dem, der har opnået fordelingstallet, vælges de i rækkefølge
efter størrelsen af deres stemmetal. De ikke-valgte kandidater er stedfortrædere for de valgte af
samme liste i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal.
Ugyldige stemmer: En stemmeseddel er ugyldig, hvis: - den er blank - vælgerens stemme på
stemmesedlen ikke er afmærket med et kryds - det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af
partierne eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme - det må
antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet - der er givet stemmesedlen et
særpræg
Valgforbund: To eller flere kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgteknisk samarbejde.
Valgteknisk samarbejde mellem to eller flere kandidatlister for forskellige partier mv. kaldes
valgforbund. Valgforbund til kommunal- og regionalvalg indgås af to eller flere kandidatlister og er
et valgteknisk samarbejde for at undgå stemmespild.

2.5 Enheder
Kommuner og regioner.

2.6 Population
Opstillede og valgte kandidater ved kommunal- og regionsvalgene.
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2.7 Geografisk dækning
Danmark

2.8 Tidsperiode
2009, 2013 and 2017.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Personer, stemmer

2.11 Referencetid
21-11-2017

2.12 Hyppighed
Hvert fjerde år.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Der foreligger ingen indsamlingshjemmel eller EU regulering. Data leveres fra Kommunedata som
serviceopgave. Opgaven udføres af Danmarks Statistik som serviceopgave for Økonomi- og
Indenrigsministeriet.

2.14 Indberetningsbyrde
Statistikken er baseret på et administrative data. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i
forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks
Statistik.

3 Statistisk behandling
Data til denne statistik leveres som et udtræk fra Kommunedatas valgsystem efter at
klage-/indsigelsesfristen er udløbet.
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3.1 Kilder
Kilde til statistikken er Kommunedatas valgsystem. Optællingen sker på de enkelte valgsteder, der
registrerer resultaterne i Kommunedatas valgsystem.

3.2 Indsamlingshyppighed
Kommunal- og regionsvalg indsamles i forlængelse af afholdelsen, som er hvert fjerde år den tredje
tirsdag i november.

3.3 Indsamlingsmetode
Dataudtræk leveres fra Kommunedata

3.4 Datavalidering
Dataleverancen udsættes for validitets såvel som for logiske check. Ved fundne fejl i datamaterialet
leveres et nyt udtræk fra Kommunedata. Denne procedure gennemføres indtil der foreligger en
fejlfri dataleverance.

3.5 Databehandling
Det leverede udtræk betragtes som endeligt. De leverede tabeller med henholdsvis kandidat, parti
og stemmefordelingen fejlsøges og anvendes derefter til dannelsen af tabellerne i statistikbanken.

3.6 Korrektion
Der laves ikke korrektioner af data. Udtrækket leveres efter at klage-/indsigelsesfristen er udløbet
og betragtes som endeligt.

4 Relevans
Statistikken er relevant for kommuner, regioner, ministerier, andre statslige organisationer,
partiorganisationer, forskere og borgere, som grundlag for planlægning og undersøgelser.
Statistikkens grunddata (mikrodata) anvendes af forskere der får data stillet til rådighed via
kontoret for forskningsservice.

4.1 Brugerbehov
De største brugere er kommuner, regioner, ministerier, andre statslige organisationer,
partiorganisationer, forskere og almindelige borgere.

4.2 Brugertilfredshed
Generelt er brugertilfredsheden meget høj. Vores daglige brugere samt kontakt- og brugerudvalg
giver os løbende informationer om tilfredshed og ændrede behov.
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4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.

5 Præcision og pålidelighed
Statistikken baseres på udtræk fra Kommunedata valgsystem hvor resultaterne af kommunal- og
regionsvalget indberettes. Da datagrundlaget anvendes ved beregningen til kommunalbestyrelsens
og regionsrådendes sammensætning stilles der krav til at det er opgjort præcist og dermed af meget
høj kvalitet.

5.1 Samlet præcision
Statistikken baseres på udtræk fra Kommunedata valgsystem hvor resultaterne af kommunal- og
regionsvalget indberettes. Datagrundlaget er af høj kvalitet da det anvendes ved beregningen til
kommunalbestyrelsens og regionsrådendes sammensætning.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik

5.3 Anden usikkerhed
Datagrundlaget er af høj kvalitet da det bruges til beregning af kommunalbestyrelsernes og
regionsrådenes sammensætning. En fejlkilde kan være fejl i udtrækket leveret fra Kommunedata.
DST udsætter derfor dataleverancen for logiske og valideringsmæssige check for at sikre, at vi
udtrækket er af høj kvalitet og således viser der korrekte stemmegrundlag for de opstillede og valgte
kandidater.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.
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5.6 Kvalitetsvurdering
Statistikken baseres på udtræk fra Kommunedata valgsystem hvor resultaterne af kommunal- og
regionsvalget indberettes. Datagrundlaget betragtes som af høj kvalitet. Registreringen af
stemmefordelingen indberettes efter fintællingen til Kommunedata i løbet af de følgende dage.
Endelige registreres evt. rettelser frem til 15. januar hvor klage-/indsigelsesfristen udløber og
valgresultatet og dermed også datagrundlaget for statistikken herefter er endeligt.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Ikke relevant for denne statistik

6 Aktualitet og punktlighed
Valget afholdes hvert fjerde år, den tredje tirsdag i november. Normalt offentliggøres resultaterne 5
måneder senere i medio marts.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Valget afholdes hvert fjerde år 3. tirsdag i november og foreligger endeligt medio januar hvor frisen
for klage/indsigelser udløber. Normalt offentliggøres resultaterne medio marts.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed
I forbindelse med kommunalreformen reduceredes antallet af kommuner hvori der skulle afholdes
valg fra 271 til 98. For de fleste kommuner betød det, at kommunens geografiske udstrækning blev
langt større og at der nu kun skulle vælges en kommunalbestyrelse for det nye større geografisk
område, der tidligere havde været dækket af to eller flere kommuner og tilsvarende
kommunalbestyrelser.

7.1 International sammenlignelighed
Ikke relevant for denne statistik
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7.2 Sammenlignelighed over tid
I forbindelse med kommunalreformen reduceredes antallet af kommuner hvori der skulle afholdes
valg fra 271 til 98 ligesom antallet af valg til de 14 amter reduceredes til 5 regioner. København og
Frederiksberg kommuner var ikke en del af amtsinddelingen og de afholdt derfor ikke valg til
amterne. Over tid er antallet af valgte kandidater til kommunalbestyrelserne reduceret i flere
kommuner. Knap 20 kommuner omkring Storkøbenhavn samt enkelte andre blev ikke berørt af
kommunalreformens sammenlægning af kommuner og kan således umiddelbart sammenlignes over
tid. De resterende blev lagt til sammen til geografisk større kommuner hvortil der skulle vælges et
ny kommunalbestyrelse. Valgresultatet før og efter kommunalreformen for disse kommuner er
derfor ikke sammenlignelige. Tilsvarende gælder for de 14 amter, der blev lagt sammen til 5
regioner.
For de fleste kommuner betød det, at kommunens geografiske udstrækning blev langt større, og at
der nu kun skulle vælges en kommunalbestyrelse for det nye større geografiske område, der tidligere
havde været dækket af 2 eller flere kommuner og tilsvarende kommunalbestyrelser. Tilsvarende
betød det at de 5 regioner, der hver for sig dækker et langt større område end de respektive 14
amter, ikke kan sammenlignes med de 14 amter.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Ikke relevant for denne statistik

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres valgresultaterne
under emnet Kommunalvalg. Derudover udarbejdes en artikel til Økonomi- og Indenrigsministeriet
der viser fordelingen af kandidater og stemmer for hvert parti og for hver kommune. Artiklen er
tilgængelig via ministeriets hjemmeside og svarer til de nu nedlagte Statistiske Efterretninger i
serien Befolkning og Valg.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.
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8.4 NYT/Pressemeddelelse
Statistikken offentliggøres efter valget i Nyt fra Danmarks Statistik om Kandidater til
kommunalbestyrelserne.

8.5 Publikationer
Der udarbejdes en særskilt artikel om kommunal- og regionsvalget til Indenrigs- og
Økonomiministeriet med summerede oplysninger for hele landet samt stemmetal for hver
kommune for både kommunal- og regionsvalget. Artiklen er tilgængelig via ministeriets
hjemmeside.

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

8.7 Adgang til mikrodata
Adgang til mikrodata gives via henvendelse til Forskningsservice. Materialet ligger lagret på
personniveau og kan bruges sammen med andre oplysninger på personniveau eller adresseniveau.

8.8 Anden tilgængelighed
DST Consulting bruger befolkningens grunddata i forbindelse med opgaver bestilt af eksterne
kunder.

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

8.10 Diskretionering og databehandling
Der videregives ikke oplysninger om enkeltpersoner. Det betyder, at navn, personnummer eller
andre oplysninger, som muliggør direkte identifikation diskretioneres. Offentliggørelser med enkelt
forekomst i tabelcellen må ikke kunne give ny viden om enkeltpersoners forhold.

8.11 Reference til metodedokumenter
Ikke relevant for denne statistik

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.
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9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Befolkning og Uddannelse. Den statistikansvarlige
er Henning Christiansen, tlf. 39 17 33 05, e-mail: hch@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Befolkning og Uddannelse, Personstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Henning Christiansen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
hch@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 33 05

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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