
 
 

Hvordan fordeles mandaterne til kommunalbestyrelsen?  

 

Mandaterne til de enkelte partier fordeles efter D’Hondts metode.  

 

D’Hondts metode er, at når stemmerne er talt op efter valget, divideres stemmerne til hvert 

parti (eller valgforbund, listeforbund eller kandidatlister) med divisorerne 1-2-3-4-5 osv. Dvs. 

at der udregnes en række kvotienter.  

 

Det parti, der har den største af de fremkomne kvotienter, får det første mandat. Den 

næststørste kvotient giver ret til det andet mandat og så fremdeles, indtil alle mandater er 

fordelt.  

 

Er kvotienterne lige store, foretages lodtrækning.  

 

Fordeling inden for partier og lister 

De enkelte lister og partier kan opstilles på to måder: Sideordnet eller partiliste.  

 

Sideordnet opstilling 

Er kandidaterne sideordnet opstillet, tilfalder kandidatlistens mandater kandidaterne i 

rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Det betyder, at kandidaten med 

det største antal personlige stemmer får det første mandat, kandidaten med det næststørste 

personlige stemmetal får det næste mandat og så fremdeles, indtil de mandater, som den 

pågældende kandidatliste er berettiget til, er fordelt.  

 

I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater trækkes der lod.  

 

Partiliste  

Har en kandidatliste i stedet anmeldt partilisteopstilling, betyder det, at kandidaterne er 

opstillet i en bestemt rækkefølge. I dette tilfælde beregnes først kandidatlistens fordelingstal 

(= kandidatlistens samlede stemmetal divideret med et tal, der er én større end det antal 

mandater, der er tilfaldet kandidatlisten forhøjet til næste hele tal uanset, om tallet i forvejen 

er et helt tal).  

 

Kandidater, der har opnået et personligt stemmetal, der er lig med eller større end fordelings-

tallet, er valgt. 

 

Kandidater, der har opnået færre personlige stemmer end fordelingstallet, tildeles mandat i 

rækkefølge efter deres nummer på kandidatlisten ved at lægge så mange af listestemmerne 

til de pågældende kandidaters personlige stemmetal, at fordelingstallet opnås.  

 

Hvis de mandater, der er tilfaldet kandidatlisten herefter stadig ikke er besat, er de øvrige 

kandidater valgt i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmer (personlige stemmetal 
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og evt. resterende listestemmer). Har to eller flere kandidater opnået samme stemmetal, er 

det den kandidat, der står først på partilisten, der er valgt. 

 

 



 
 

 


