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Til kommunens ansvarlige for behandling af sager om optagelse på valglisten (valgretsansøgninger)

Denne mail indeholder et brev og en mini-vejledning om behandling af valgretsansøgninger i forbindelse med
folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-
forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022. 

Derudover er vedlagt Valgnævnets beretning 2014-2020 og et følgebrev om de væsentligste og mest udbredte
tvivlsspørgsmål om bl.a. kommunernes kompetence til at træffe afgørelse i valgretssager.

Med venlig hilsen

Mette Dahl Pedersen 
Valgnævnets sekretariat
Mail: valg@im.dk 

Indenrigs- og Boligministeriet
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk

Sådan behandler vi personoplysninger.
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Stormgade 2-6 

1470 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

Til alle kommunalbestyrelser  

 

 

  

 

Behandling af ansøgninger om optagelse af udlandsdanskere på 

valglisten til folkeafstemningen den 1. juni 2022 

Dette brev indeholder vigtige frister og oplysninger i forbindelse med behandlingen af 

ansøgninger om optagelse af udlandsdanskere på valglisten til folkeafstemningen ons-

dag den 1. juni 2022. 

Husk at oplyse et direkte telefonnummer på kommunens kontaktperson 

Kommunen bedes på mail til valg@im.dk (med anførelse af »Valgnævnet« i emnefel-

tet) oplyse et direkte telefonnummer på en eller flere kontaktpersoner, der vil være på 

arbejde onsdag den 25. maj 2022, som er fristen for optagelse på valglisten til folkeaf-

stemningen. Kommunen bedes også oplyse et direkte telefonnummer på en medarbej-

der (kan være den samme person), som Valgnævnets sekretariat i øvrigt kan henvende 

sig til med eventuelle spørgsmål om valgretsansøgningerne fra kommunen i perioden 

op til fristen onsdag den 25. maj 2022. 

Frist for optagelse på valglisten 

Fristen for optagelse på valglisten for at kunne stemme til folkeafstemningen er ons-

dag den 25. maj 2022. 

Kommunen skal onsdag den 25. maj 2022 efterse sin postkasse og elektroniske post 

med henblik på samme dag at behandle ansøgninger, som kommunen har modtaget 

senest denne dato. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der onsdag den 25. maj 2022 

er tilstrækkeligt kommunalt personale på arbejde med henblik på at behandle ansøg-

ninger om optagelse på valglisten. 

Ansøgninger, der skal videresendes til Valgnævnet, skal afsendes hurtigst muligt, og 

ansøgninger, der modtages i dagene op til og på selve dagen for fristen onsdag den 25. 

maj 2022, skal afsendes straks. Ansøgninger fremsendt til Valgnævnet onsdag den 25. 

maj 2022 efter kl. 12 kan ikke forventes afgjort inden for fristen, og ansøgerne vil der-

for ikke kunne forventes optaget på valglisten til folkeafstemningen. 

Videresendelse til Valgnævnet kan ske via kommunernes digitale selvbetjeningsløs-

ninger, via sikker (krypteret) e-post til valg@im.dk med anførelse af »Ansøgning om 

optagelse på valglisten« i emnefeltet eller via Digital Post (hvor »Valgpostkasse« væl-

ges under Indenrigs- og Boligministeriet).  

Som udgangspunkt vil Valgnævnets sekretariat sende Valgnævnets afgørelser til 

kommunens sikre e-mailadresse. Hvis der er behov herfor, vil sekretariatet kontakte 

kommunen telefonisk om resultatet af afgørelsen. 

Sagsnr. 

2022 - 1280 

 

Doknr. 

502379 

 

Dato 

21. april 2022 
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Mini-vejledning om behandling af valgretsansøgninger 

Valgnævnets sekretariatet har udarbejdet vedlagte mini-vejledning om behandling af 

valgretsansøgninger og særlige spørgsmål vedrørende optagelse på valglisten som 

udlandsdansker.  

Valgnævnets sekretariat er tilgængelig alle dage op til fristen onsdag den 25. maj 2022 

med henblik på at besvare spørgsmål. Se kontaktoplysninger i mini-vejledningen. 

Valgnævnets praksis og brev om kommunernes behandling af valgretsansøg-

ninger 

I december 2021 afgav Valgnævnet en ny beretning om nævnets virksomhed i perio-

den 2014-2020. Beretningen indeholder bl.a. en gennemgang af nævnets praksis i 

valgretssager og kan derfor med fordel anvendes af kommunerne ved behandling af 

valgretsansøgninger. Beretningen er vedlagt som bilag 1. 

Valgnævnets sekretariat udsendte i februar 2022 et fysisk eksemplar af den nye beret-

ning til alle kommuner. Sammen med beretningen var et følgebrev, hvor sekretariatet 

gennemgik de væsentligste og mest udbredte tvivlsspørgsmål om bl.a. kommunernes 

kompetence til at træffe afgørelse i valgretssager. Følgebrevet er vedlagt som bilag 2. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mie Sofie Andersen 

Valgnævnets sekretariat 



 

 

 

Vigtigt om kommunens behandling af ansøgninger om optagelse af 

udlandsdanskere på valglisten til folkeafstemningen den 1. juni 2022 
 

OBS! Indsend kontaktoplysninger på kommunens 

medarbejder til Valgnævnet 

Kommunen bedes på mail til valg@im.dk (med anførelse 

af ”Valgnævnet” i emnefeltet) oplyse et direkte telefon-

nummer på en eller flere kontaktpersoner, der vil være på 

arbejde onsdag den 25. maj 2022, som er fristen for op-

tagelse på valglisten. Kommunen bedes også oplyse et di-

rekte telefonnummer på en medarbejder (kan være den 

samme person), som Valgnævnets sekretariat i øvrigt kan 

henvende sig til med evt. spørgsmål om valgretsansøg-

ninger fra kommunen i perioden op til fristen. 

1. Kort om reglerne for udlandsdanskeres valgret ved 

folkeafstemninger 

Enhver, der har valgret til Folketinget i Danmark, har ret 

til at deltage i folkeafstemningen. Man bliver uden videre 

optaget på valglisten til folkeafstemningen, hvis man på 

afstemningsdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, ik-

ke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige 

handleevne og senest på 7.-dagen før afstemningsdagen 

har fast bopæl i riget, dvs. er bopælsregistreret i en kom-

mune i Danmark i CPR. 

Hvis man tager ophold i udlandet og er registreret som 

udrejst i CPR, har man som udgangspunkt ikke valgret til 

Folketinget og kan derfor heller ikke stemme til folkeaf-

stemninger. Man kan dog blive optaget på valglisten, hvis 

man hører til en af de persongrupper, der anses for at ha-

ve bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende un-

der udlandsopholdet. Se folketingsvalglovens §§ 2 og 16. 

Følgende personer kan efter ansøgning optages på valgli-

sten uanset udlandsophold: 

• Personer, der opholder sig i udlandet, og som agter at vende 

tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen. 

• Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjene-

ste uden for riget. 

Derudover kan følgende personer, der har været udrejst i 

op til 8 år, optages på valglisten: 

• Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som 

ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende 

privat virksomhed eller forening. 

• Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en inter-

national organisation, hvoraf Danmark er medlem. 

• Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en 

dansk hjælpeorganisation. 

• Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 

• Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige 

grunde. 

• Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til 

tilknytningen til riget ganske må sidestilles med ovennævnte 

personer. 

Derudover kan ægtefæller, registrerede partnere og faste 

samlevere til de nævnte personer optages på valglisten. 

Ansøgning skal indgives (evt. digitalt) til ansøgerens se-

neste bopælskommune på et særligt ansøgningsskema til 

optagelse på folketingsvalglisten eller via en evt. selvbe-

tjeningsløsning.  

Optagelse på folketingsvalglisten giver vælgeren adgang 

til at stemme til folketingsvalg, folkeafstemninger og Eu-

ropa-Parlamentsvalg. Udlandsdanskere skal derfor søge 

om optagelse på folketingsvalglisten for at kunne stemme 

til folkeafstemningen den 1. juni 2022. 

2. Særligt om valgret til folkeafstemningen for perso-

ner bosiddende på Færøerne og i Grønland 

Folkeafstemningen den 1. juni 2022 afholdes i Danmark, 

men ikke på Færøerne eller i Grønland, der derfor i den-

ne sammenhæng betragtes som udland. Personer, der er 

udrejst fra Danmark til Færøerne eller Grønland og kan 

stemme til folketingsvalget dér, skal derfor søge om opta-

gelse på en særlig valgliste – nordatlantvalglisten – i Kø-

benhavns Kommune for at kunne stemme til folkeaf-

stemningen. Se folketingsvalglovens §§ 96-96b. 

Ansøgningsskemaet til nordatlantvalglisten skal sendes 

til Københavns Kommune. Modtager en anden kommune 

en sådan ansøgning, skal den videresendes til Køben-

havns Kommune. 

3. Behandling af ansøgningerne 

Kommunen skal behandle ansøgninger om optagelse på 

folketingsvalglisten som beskrevet i bekendtgørelse nr. 

1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalg-

listen af personer, der har valgret uanset ophold i udlan-

det, med tilhørende vejledning nr. 9913 af 29. oktober 

2018.  
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Kommunen skal videresende ansøgningen til Valgnæv-

net, hvis ansøgeren har haft ophold i udlandet i mere end 

4 år, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren er om-

fattet af folketingsvalglovens § 2. Kommunen kan ikke gi-

ve afslag på optagelse på valglisten, medmindre det er 

begrundet i, at ansøgeren ikke har dansk indfødsret, ikke 

er fyldt 18 år eller er under værgemål med fuld fratagelse 

af den retlige handleevne. Kommunen skal oplyse Valg-

nævnet om det afstemningssted, hvor ansøger evt. skal 

optages på valglisten.  

Valgnævnet underretter ansøgeren og kommunen (til 

kommunens sikre e-mailadresse) om afgørelsen.  

Læs mere om de sager, hvor kommunen selv kan træffe 

afgørelse, i Valgnævnets sekretariats brev til kommuner-

ne af 17. februar 2022. 

4. Videresendelse til Valgnævnet via DXC’s system 

Ansøgninger kan videresendes til Valgnævnet direkte via 

DXC’s system. Valgnævnets sekretariat har dog oplevet, 

at kommuner ved en fejl ikke får afsendt ansøgningerne 

til Valgnævnet. Vær opmærksom på, at sagsbehandleren 

skal klikke på ”Behandles af Valgnævnet” og derefter 

vælge ”Videresendelse til Valgnævnet” og ”Send Digital 

Post” under fanen ”Breve”. Ansøgningen er videresendt 

til Valgnævnet, når status er skiftet til ”Afventer Valg-

nævnet”, og der i loggen står ”Afsendt Digital Post”.  

Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt Valgnævnet har 

modtaget en ansøgning, bedes kommunen kontakte 

Valgnævnet telefonisk eller pr. sikker mail fremfor at ind-

sende ansøgningen igen. Se pkt. 7 for kontaktinformatio-

ner. 

5. Frist for videresendelse af ansøgninger til Valg-

nævnet 

Kommunen eller Valgnævnet skal have truffet afgørelse 

om optagelse på valglisten senest på 7.-dagen inden af-

stemningsdagen, dvs. onsdag den 25. maj 2022, hvis an-

søgeren skal kunne stemme til folkeafstemningen den 1. 

juni 2022. Der kan ikke dispenseres fra fristen.  

Ansøgninger kan fremsendes til Valgnævnet også på 

fristdatoen onsdag den 25. maj 2022. Ansøgninger, der 

skal sendes til Valgnævnet denne dag, skal afsendes, 

straks de modtages i kommunen.  

Ansøgninger modtaget hos Valgnævnet efter kl. 12 denne 

dag kan ikke forventes afgjort inden fristen til folkeaf-

stemningen den 1. juni 2022.   

6. Frist for registrering af valgret i CPR 

Afgørelser om optagelse på folketingsvalglisten skal ind-

berettes til CPR, se afsnit 9.2 i vejledning nr. 9913 af 29. 

oktober 2018 om behandling af ansøgninger om optagel-

se på folketingsvalglisten af personer, der har valgret 

uanset ophold i udlandet. 

Vælgere optages på den maskinelt udskrevne udlands-

danskervalgliste, hvis kommunen har indberettet valgret-

ten til CPR inden kl. 18 den 25. maj 2022. Vælgere skal 

optages manuelt på valglisten, hvis valgretten først regi-

streres i CPR efter kl. 18 den 25. maj 2022. Se afsnit 4.4.2 

i folkeafstemningsvejledningen. 

7. Kontaktoplysninger på Valgnævnets sekretariat 

Kommunen kan kontakte Valgnævnets sekretariat via 

ministeriets hovednummer på tlf. 72 28 24 00 eller på 

mail til valg@im.dk (kan modtage sikker mail) med 

”Valgnævnet” i emnefeltet. 

Derudover kan følgende af sekretariatets medarbejdere 

kontaktes direkte: 

Mie Sofie Andersen, tlf.nr. 72 28 25 28 

Mette Dahl Pedersen, tlf.nr. 72 28 25 09 

8. Regler og praksis 

• Folketingsvalgloven, lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 

2022. 

 

• Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse 

på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset 

ophold i udlandet. 

 

• Vejledning nr. 9913 af 29. oktober 2018 om behandling af 

ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af perso-

ner, der har valgret uanset ophold i udlandet. 

 

• Vejledning nr. 9384 af 7. april 2022 om afholdelse af folke-

afstemningen (kapitel 4).  

 

• Bekendtgørelse nr. 660 af 13. maj 2020 om optagelse på 

valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstem-

ninger 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. 

 

• Valgnævnets beretning 2014-2020 om nævnets praksis i 

bl.a. valgretssager. 

 

• Valgnævnets sekretariats brev til kommunerne af 17. februar 

2022 
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Valgnævnet 
Stormgade 2-6 
1470 København K 
Telefon 72 28 24 00 
valg@im.dk 
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Valgnævnet har udgivet ny beretning om udlandsdanskeres 
valgret m.v. 

Valgnævnet har afgivet en ny beretning om nævnets virksomhed i perioden 2014-2020, 

der hermed fremsendes til de medarbejdere i kommunerne, der behandler ansøgninger 

om udlandsdanskeres optagelse på folketingsvalglisten. 

Beretningen indeholder bl.a. en gennemgang af de gældende regler, Valgnævnets prak-

sis i valgretssager og statistik over nævnets afgørelser i perioden 2014-2020. 

Som statistikken viser, er andelen af ansøgere, som Valgnævnet optager på valglisten, 

steget markant siden beretningen for 2007-13. Vi formoder, at det bl.a. hænger sammen 

med, at der videresendes en del ansøgninger til behandling i Valgnævnet, som kommu-

nerne selv kan imødekomme. 

For at forenkle sagsbehandlingen og forkorte sagsbehandlingstiden har vi nedenfor gen-

nemgået de væsentligste og mest udbredte tvivlsspørgsmål om kommunernes kompe-

tence til at træffe afgørelse i valgretssager m.v. 

1. Kommunen kan optage ansøgere, der har været udrejst i op til 4 år, hvis der i 
øvrigt ikke er anledning til tvivl 

Valgnævnet modtager en del ansøgninger med den begrundelse, at ansøgeren har været 

udrejst i mere end 2 år. 

2 års-grænsen gælder dog kun for de personer, der ansøger om optagelse på valglisten 

efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, dvs. som i ansøgningsskemaets rubrik 2 erklærer, 

at de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år fra udrejsen (se beretningens afsnit 

4.9). 

Kommunen kan træffe afgørelse om optagelse i tilfælde, hvor udlandsopholdet har 

varet op til 4 år, hvis der i øvrigt ikke er tvivl om, at ansøgeren opfylder årsagsbetin-

gelsen i ansøgningsskemaets rubrik 3 (se bekendtgørelsens1 § 13, nr. 4, og vejlednin-

gens2 afsnit 8.3.2). 

 

1 Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret 
uanset ophold i udlandet. 
2 Vejledning nr. 9913 af 29. oktober 2018 om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten 
af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 

Til den ansvarlige for kommunens behandling af valgretsansøgninger 

 

 

Enhed 

Valgenheden 

 

Sagsbehandler 

Mie Sofie Ander-

sen 
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2. Kommunen kan optage ansøgere, der forventer at være udrejst i mere end 4 år, 
hvis der i øvrigt ikke er anledning til tvivl  

Valgnævnet modtager en del ansøgninger med den begrundelse, at ansøgeren forventer 

at være udrejst i mere end 4 år. 

Kommunen kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten i tilfælde, hvor udlandsop-

holdet forventes at vare over 4 år, hvis der i øvrigt ikke er tvivl om, at ansøgeren 

opfylder årsagsbetingelsen i ansøgningsskemaets rubrik 4, og hvis ansøgeren ikke har 

været udrejst i mere end 4 år på ansøgningstidspunktet. Det gælder, uanset om ansøge-

ren har angivet, at udlandsopholdets varighed er ukendt eller forventes at blive langva-

rigt. 

Kun ansøgninger, hvor f.eks. ansøgeren har angivet, at udlandsopholdet forventes at 

blive permanent, eller oplysningen helt er udeladt, skal videresendes til Valgnævnet pga. 

udlandsopholdets forventede varighed (se bekendtgørelsens § 4, stk. 2, og vejledningens 

afsnit 5.2). 

3. Kommunen kan optage ansøgere uden nærmere dokumentation for årsagen til 
udlandsopholdet, hvis der i øvrigt ikke er anledning til tvivl 

Valgnævnet modtager en del ansøgninger med den begrundelse, at der er tvivl om årsa-

gen til udlandsopholdet, på trods af at ansøgeren klart opfylder årsagsbetingelsen efter 

folketingsvalglovens § 2, stk. 2. 

Det gælder bl.a. ansøgere, der: 

• er udsendt af danske offentlige myndigheder eller herværende private virksomheder 

eller foreninger, jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 1 (f.eks. Udenrigsministeriet, 

Novo Nordisk og Danske Sømands- og Udlandskirker, se beretningens afsnit 4.2), 

• er ansat i internationale organisationer, som Danmark er medlem af, jf. folketings-

valglovens § 2, stk. 2, nr. 2 (f.eks. EU, NATO og Verdensbanken, se beretningens af-

snit 4.3), 

• er udsendt af danske hjælpeorganisationer, jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 3 

(f.eks. Læger uden Grænser og Røde Kors i Danmark, se beretningens afsnit 4.4), 

eller 

• opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed, jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 

4 (f.eks. erhvervsrettede, kunstneriske og videregående uddannelser, se beretnin-

gens afsnit 4.5). 

Kommunen kan ofte optage disse ansøgere, hvis oplysningerne i ansøgningsskemaet 

ikke giver anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af bestemmelsen (se bekendt-

gørelsens § 13 og vejledningens afsnit 8.3). 

Valgnævnet kræver som det klare udgangspunkt ikke dokumentation (ansættelsespapi-

rer, indskrivningsbevis e.l.), men lægger oplysningerne i ansøgningsskemaet til grund. 

En afkrydsning i rubrik 3.2 sammen med navnet på arbejdsgiveren, organisationen eller 

uddannelsen samt uddannelsesinstitutionen m.v. er som oftest tilstrækkeligt. 

Dette gælder også for ægtefæller og samlevere, der ansøger efter folketingsvalglovens § 

2, stk. 4, jf. § 2, stk. 2 (se vejledningens afsnit 8.3.2.2). 

Kun hvis oplysningerne er mangelfulde eller modstridende, eller hvis årsagssammen-

hængen mellem den oplyste årsag og udlandsopholdet ikke er åbenlys e.l., indhenter 

Valgnævnet yderligere oplysninger fra ansøgeren. Hvis kommunen vurderer, at der er 

behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøgeren, videresendes sagen til Valg-

nævnet. 
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4. Kommunen skal indsende oplysninger til Valgnævnet om det afstemningssted, 
hvor personen evt. vil blive optaget på valglisten 

Afgørelser om optagelse på valglisten skal indeholde adressen på vælgerens afstem-

ningssted. Når en ansøgning videresendes til Valgnævnet, skal kommunen derfor oplyse 

det afstemningssted, hvor ansøgeren evt. vil kunne stemme på valgdagen (se bekendtgø-

relsens § 14, stk. 1, og vejledningens afsnit 8.4). 

Hvis kommunen har et fast afstemningssted for udlandsdanskere m.v., kan kommunen 

også oplyse adressen til Valgnævnets sekretariat på mail valg@im.dk til generel brug for 

nævnets afgørelser. Ellers skal adressen på afstemningsstedet indsendes med hver en-

kelt ansøgning. 

5. Husk at videresende ansøgninger rettidigt 

Ansøgninger skal videresendes til Valgnævnet snarest muligt og senest 2 måneder efter 

kommunens modtagelse af ansøgningen. 

Afgørelser skal træffes på grundlag af aktuelle oplysninger. Hvis Valgnævnet modtager 

ansøgninger, der er mere end 6 måneder gamle, kan nævnet derfor tilbagesende ansøg-

ningen, med henblik på at kommunen kontakter ansøgeren og anmoder om en ny an-

søgning (se bekendtgørelsens § 14, stk. 2 og 3). 

Kontakt os ved spørgsmål 

Vi håber, kommunen vil finde beretningen nyttig. Ved spørgsmål o.l. kan Valgnævnets 

sekretariat kontaktes på tlf. 72 25 28 00 eller mail valg@im.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mie Sofie Andersen 

Valgnævnets sekretariat 
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