
Prioriteringsmetoden 

  Valgregler ved valg af flere kandidater efter prioriteringsmetoden 

1) Afstemningen foregår således, at medlemmerne skriver navnet på den

kandidat, som helst ønskes valgt, ud for stemmesedlens linje nr. 1. Den

kandidat, som herefter ønskes valgt, skrives ud for linje nr. 2, og ud for

linje nr. 3 den som medlemmet derefter ønsker valgt og så fremdeles,

idet den samme kandidat ikke kan påføres mere end en gang.

Stemmesedlen er gyldig, selvom den indeholder færre/flere navne, end

der er kandidater på valg. Blanke stemmesedler betragtes derimod som

ikke afgivet og tæller ikke med ved udregningen af fordelingstallet.

2) Antallet af afgivne gyldige stemmesedler divideres med antallet af poster,

som skal besættes. Det herved fremkomne tal rundes op til nærmeste

hele tal. Dette tal kaldes fordelingstallet.

3) Stemmesedlerne sorteres efter, hvor mange 1. stemmer hver enkelt kan-

didat har opnået. For at være valgt efter første stemmeoptælling kræves,

at kandidaten har fået 1. stemmer svarende til fordelingstallet.

4) Hvis første stemmeoptælling ikke giver valg af alle ledige poster, optælles

og fordeles samtlige 2. stemmer, som herefter tillægges de allerede opnå-

ede 1. stemmer. I det omfang kandidaterne opnår fordelingstallet her,

vælges de i den rækkefølge, som antallet af stemmer angiver.

5) Er der stadig ledige poster, optælles 3. stemmerne, som lægges sammen

med 1. og 2. stemmerne. Således fortsættes, indtil så mange kandidater

har opnået fordelingstallet, at der ikke er flere ledige poster, eller indtil

samtlige afgivne stemmer er optalt og lagt sammen.

6) Har man efter optællingen af samtlige stemmer en eller flere ledige po-

ster, fordi fordelingstallet ikke er opnået, vælges kandidaterne efter antal

stemmer.

7) Hvis der ved optællingen er stemmelighed mellem flere kandidater, er den

kandidat, som har flest 1. stemmer, valgt. Hvis antallet af 1. stemmer er

ens, er antallet af 2. stemmer afgørende og så fremdeles.

8) Afgør denne fremgangsmåde ikke valget, foretages lodtrækning.


