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Med venlig hilsen
A nne Dorte Jakobsen
Dagsordenssek retær, Rådssek retariatet
Tel. +45 7841 0147 ▪ m ob. +45 2913 6360
anne.dorte.jak obsen@stab.rm .dk
Regionssek retariatet ▪ Region Midtjylland
Sk ottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

www.rm.dk
Fra: Hovedpostkasse Region Midtjylland
Sendt: 18. oktober 2021 07:42
Til: Marianne Bengtson <Marianne.Bengtson@STAB.RM.DK>; Anne Dorte Jakobsen <anne.dorte.jakobsen@stab.rm.dk>
Emne: VS: Klage over afvisning af stillerliste til valget til region Midt i 2021

Med venlig hilsen
Tine Lykke A ndreasen
Receptionist
Tel. +45 7841 0000
Regionssek retariatet ▪ Region Midtjylland
Sk ottenborg 26 8800 Viborg

Fra: Allan Tarp <allan.tarp@gmail.com>
Sendt: 16. oktober 2021 14:17
Til: Hovedpostkasse Region Midtjylland <Kontakt@rm.dk>
Emne: Klage over afvisning af stillerliste til valget til region Midt i 2021

Til formanden for valgbestyrelsen i region Midt Herved tillader jeg mig at klage over afvisningen af min liste til valg i region Midt i 2021.
Jeg medsender den oprindelige indhold af min klage sendt til valgbestyrelsen den 25.9.2021.
Samt kopi af læserbrev sendt til JyllandsPosten, der kort beskriver forløbet.
Med venlig hilsen
Allan Tarp
Møllevejen 25 2 th
8000 Aarhus C
------Til formanden for valgbestyrelsen i region Midt
På Borger.dk står ” Alle, der opstiller til kommunale og regionale valg, opstiller på kandidatlister. Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du derfor
udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du
ønsker at stille op i.” (https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Valgsystemet/Kommunal--og-regionsvalg/Opstilling-til-kommunalvalg).
Jeg skal derfor anmode formanden for valgbestyrelsen i region Midt om at få udleveret den kopi, som regionens to medarbejdere tog af den liste, jeg
indleverede den 23.9., før de insisterede på, at jeg tog listen med tilbage. Det må være valgbestyrelsen, der vurderer listens gyldighed, og ikke to
regionale medarbejdere.
Den 23.9. indleverede jeg som sagt til Region Midt i Viborg en liste med 65 stillere med navn, adresse, fødselsdato og underskrift, men uden de sidste
fire cifre i cpr-nummeret, hvilket jeg naturligvis havde bedt stillerne om at udelade, da de ellers måtte befrygte identitets-tyveri, hvis jeg skulle blive
overfaldet med henblik på tyveri af de mange værdifulde personlige identitetsdata.
Som enekandidat bærende rundt på en hæftet papir stillerliste kan jeg på ingen måde garantere en forsvarlig opbevaring af de følsomme persondata i

overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Hvorfor jeg da også har fortolket listens bemærkning om EU borgere som, at sådanne naturligvis alene
skal opgive fødselsdato, da dette sammen med navn og adresse ville være tilstrækkeligt til at fortage en personidentifikation.
Listen blev afvist med anmodning om at jeg fremskaffede de sidste fire CPR- cifre. Hvilket naturligvis chokerede mig, da jeg ikke i min vildeste fantasi
kunne forestille mig at jeg som kandidat vil blive pålagt at medvirke til et muligt massivt identitets-tyveri. Efter at have rådført sig med kolleger fik jeg at
vide, at man ikke kunne modtage listen, da regionens edb-system kun kunne foretaget personidentifikation ud fra et fuldt personnummer.
Jeg insisterede naturligvis på, at regionen skulle modtage min stillerliste, da den jo indeholdt 65 identificerbare stillere, som måtte være tilstrækkeligt til at
kunne foretage en personidentifikation med henblik på at se, om den indeholder mindst 50 acceptable stillere, som krævet. Og da den netop ved ikke at
indeholde fulde personnumre ikke overtrådte databeskyttelsesloven.
Medarbejderne var herefter så venlige at tage en fotokopi af listen, som de derefter insisterede på, at jeg skulle tage med hjem.
Kort sagt, jeg har den 23. 9. 2021 indleveret en stiller-liste med 65 identificerbare stillere. Regionen er i besiddelse af en fotokopi af denne liste. Jeg skal
derfor anmode valgbestyrelsen om at få udleveret denne liste og tage stilling til om den afleverede list muliggør en personidentifikation med henblik på at
se, om den indeholder mindst 50 identificerbare og acceptable stillere, som krævet.
At kræve fuldt personnummer oplyst efter indførelse af databeskyttelsesloven vil i praksis forhindre andre end de etablerede lister i at opstille, og dermed
sænke valgets demokratiske niveau betydeligt.
Med venlig hilsen
Allan Tarp, Møllevejen 25 2 th, 8000 Aarhus C, Mobil 2335 1898
---------------- Forwarded message --------Fra: Allan Tarp <allan.tarp@gmail.com>
Date: ons. 13. okt. 2021 kl. 11.26
Subject: Kort debatindlæg Udsæt region Midt valget, der mangler en liste
To: JP Debat <debat@jp.dk>, <stm@stm.dk>

Kære Redaktør
Hermed et kort debatindlæg vedrørende det kommende valg til region Midt
Kun for JP.
1399 anslag.
Kopi til statsministeren
Med venlig hilsen Allan Tarp
cand.scient, tidligere gymnasielektor
Møllevejen 25, 2 th
8000 Aarhus C
Mobil 23351898
------Udsæt region Midt valget, der mangler en liste
Allan Tarp, kandidat til region Midt valget
Til region Midt valget var mere end 60 personer stillere for min liste ’Overhuset forbygger skandaler’. Altså mere end de krævede 50 stillere. Og med
navn, adresse, underskrift og fødselsdato opfyldte de mere, end hvad der står på Aarhus kommunes hjemmeside ”Når du har valgt, hvordan du ønsker
at opstille, skal du udfylde en kandidatliste med stillernes navne, adresser og underskrifter.”
Alligevel blev stillerne afvist administrativt, for der manglede fuldt CPR-nummer. Hvilket jeg naturligvis ikke havde bedt om, da jeg så pådrog mig risiko
for overfald og identitetstyveri.
Begrundelsen var, at regionens IT-system krævede fuldt CPR-nummer for at kunne foretage en identifikation. Men jeg kunne klage til
Indenrigsministeriet. Her henviste man blot til loven, som man selv havde formuleret. Og til regionens valgbestyrelse, der stod for den endelige
godkendelse.
Også her blev listen afvist, for valgbestyrelse består af de valgte med regionsrådsformanden i spidsen. Her havde man fra politisk side ”delegeret
kompetencen til at modtage eller afvise at modtage kandidatlister til regionens administration”. Men jeg kunne da klage til den nye regionsråd.
Altså nærmest en revytekst om ligheder mellem dansk og østtysk demokrati.
Men naturligvis kan et demokrati ikke afvise en liste med fuldt identificerbare borgere.
Så få nu udsat det region Midt valg, indtil alle lister er med på stemmesedlen.

