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Kære borgmestre og regionsrådsformænd 

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folke-

parti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF blev i december 2017 enige om at 

gennemføre en reform af valgbarhedsområdet for kommunale og regionale råd. Loven, 

der udmønter den politiske aftale, er for nylig blevet vedtaget af et samlet Folketing og 

trådte i kraft den 1. april 2018. Og der er god grund til at glæde sig over reformen af 

valgbarhedsområdet – særligt for jer og jeres kolleger, som de nye regler gælder for. 

Reformen indebærer bl.a., at Valgbarhedsnævnet, der har eksisteret i over 50 år, er 

blevet nedlagt, og at der nu i stedet er fastsat lovfæstede objektive kriterier for, hvor-

når et medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd ikke er valgbart på grund 

af straf. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes friheds-

straf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil. 

Med reformen får vi både mindre bureaukrati og større retssikkerhed. Det er rigtig 

fornuftigt, at vi nu har nogle helt klare regler, der giver fuld gennemskuelighed. Frem-

over vil der ikke være nogen tvivl om, hvorvidt en given straf fører til tab af valgbar-

hed. 

En anden ting, som man kan glæde sig over, er, at reformen medfører, at perioden for, 

hvor længe en politiker er dømt ude, i højere grad bliver den samme. Med de nye reg-

ler får man nemlig mulighed for at indtræde eller genindtræde midt i en valgperiode, 

når man igen er valgbar. Får en politiker en betinget dom, vil den pågældende desuden 

kun miste sin valgbarhed i den valgperiode, hvor vedkommende er dømt. 

Samlet set synes jeg, at det er en rigtig god og fornuftig reform af valgbarhedsområdet, 

som vi nu har gennemført, og jeg håber, at I vil tage godt imod den. 

I kan læse mere om detaljerne i de nye regler, der både indeholder rettigheder og plig-

ter, i den vedlagte orientering. Jeg vil i den forbindelse særligt henlede opmærksom-

heden på de pligter, der påhviler jer som borgmestre og regionsrådsformænd. Det kan 

I læse nærmere om i den vedlagte orientering. 
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