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Til Københavns Kommunes ansvarlige for behandling af sager om optagelse på valglisten
(valgretsansøgninger)
Denne mail indeholder et brev med vigtige oplysninger om ændring i sagsbehandlingen for optagelse på valglisten af
personer, der er registreret i CPR med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland (nordatlantvalglisten), i forbindelse med
folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022.

Med venlig hilsen
Mette Dahl Pedersen
Fuldmægtig
Kontoret for Demokrati, Valgenheden
Mail: valg@im.dk

Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.im.dk
Sådan behandler vi personoplysninger.
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Ændring i sagsbehandlingen for optagelse på valglisten af personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland (nordatlantvalglisten) i forbindelse med folkeafstemningen
Indenrigs- og Boligministeriet skal i forbindelse med folkeafstemningen onsdag den 1.
juni 2022 gøre Københavns Kommune opmærksom på en ændring i sagsbehandlingen
for optagelse på valglisten af personer, der er registreret i CPR med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland − den såkaldte nordatlantvalgliste.
Hvad indebærer ændringen?
Ændringen vedrører den særlige situation, hvor en vælger er registreret i CPR med
bopæl i en dansk kommune på 15.-dagen før afstemningsdagen (og derfor bliver optaget på 15.-dagsvalglisten), men som mellem 15.-dagen og 7.-dagen udrejser til Færøerne eller flytter til Grønland (og registreres i CPR som udrejst hhv. flyttet) og herefter
bliver optaget på nordatlantvalglisten efter afgørelse af Københavns Kommune eller
Valgnævnet senest på 7.-dagen.
Hvis Københavns Kommune mellem 15.- og 7.-dagen, dvs. efter tirsdag den 17. maj
2022 kl. 18 og før onsdag den 25. maj 2022 kl. 18, har registreret en markering i CPR
om, at en vælger skal optages på nordatlantvalglisten, og denne vælger var registreret i
CPR med bopæl i en dansk kommune på 15.-dagen, skal vælgeren optages manuelt på
nordatlantvalglisten af Københavns Kommune. Da vælgeren allerede vil være optaget
på 15.-dagsvalglisten i fraflytningskommunen, skal vælgeren slettes manuelt af valglisten af fraflytningskommunen.
Københavns Kommune skal i disse tilfælde kontakte fraflytningskommunen og sikre,
at vælgeren er slettet manuelt fra valglisten i fraflytningskommunen.
Den samme procedure gælder, hvis Københavns Kommune først efter 7.-dagen foretager registrering i CPR af, at vælgeren skal optages på nordatlantvalglisten. Det bemærkes dog, at Københavns Kommunes eller Valgnævnets afgørelse skal være truffet senest på 7.-dagen.
Det er ministeriets vurdering, at den beskrevne ændring i sagsbehandlingen vil få begrænset betydning i praksis, da der er tale om en meget lille vælgergruppe.
De øvrige regler og procedurer for optagelse på nordatlantvalglisten til folkeafstemningen kan − sammen med den beskrevne ændring − findes i ministeriets vejledning
om afholdelse af folkeafstemningen den 1. juni 2022, afsnit 4.

Generelt om behandling af sager om optagelse på nordatlantvalglisten − og
særligt i forhold til folkeafstemningen
Personer med dansk indfødsret (danske statsborgere), der har fast bopæl i de dele af
riget, hvor folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022 ikke afholdes, dvs. på Færøerne
eller i Grønland, har som udgangspunkt ikke valgret til folkeafstemningen, jf. folketingsvalglovens § 96, stk. 1, 2. pkt.
Disse personer kan dog efter ansøgning blive optaget på nordatlantvalglisten, hvis de
kan anses for at have fast bopæl i Danmark efter folketingsvalglovens §§ 96 a og 96 b.
Betingelserne er identiske med dem, der gælder for optagelse på folketingsvalglisten af
danskere med midlertidigt ophold i udlandet, jf. folketingsvalglovens § 2.
Ansøgning om optagelse på valglisten skal indgives til Københavns Kommune, uanset i
hvilken kommune den pågældende sidst har været bopælsregistreret i CPR.
Københavns Kommune skal behandle disse ansøgninger efter reglerne i folketingsvalglovens § 96 b og bekendtgørelse nr. 660 af 13. maj 2020 om optagelse på valglisten
til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland.
Nærmere information om håndtering af disse ansøgninger findes i ministeriets brev af
15. januar 2019 til Københavns Kommune, ministeriets brev af 16. januar 2019 til alle
kommuner, ministeriets brev af 4. juni 2020 til Københavns Kommune og ministeriets
brev af 4. juni 2020 til alle kommuner. Alle brevene er tilgængelige på ministeriets
valghjemmeside: https://valg.im.dk/valgmyndigheder/generelle-skrivelser.
Nærmere information om optagelse på nordatlantvalglisten i forbindelse med folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022 findes i ministeriets vejledning om afholdelse af
folkeafstemningen den 1. juni 2022, afsnit 4. Vejledningen er tilgængelig på ministeriets
valghjemmeside:
https://valg.im.dk/valgmyndigheder/folkeafstemning-omafskaffelse-af-forsvarsforbeholdet-2022.
Spørgsmål?
Ved spørgsmål kan Indenrigs- og Boligministeriets Valgenhed kontaktes på mail:
valg@im.dk eller på tlf.: 72 28 24 00.

Med venlig hilsen
Mette Dahl Pedersen
Valgnævnets sekretariat
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