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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 praksis 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 kommunerne selv kan imødekomme.
For at forenkle sagsbehandlingen og forkorte sagsbehandlingstiden har vi nedenfor gennemgået de væsentligste og mest udbredte tvivlsspørgsmål om kommunernes kompetence 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 årsagsbetingelsen i ansøgningsskemaets rubrik 3 (se bekendtgørelsens 1 § 13, nr. 4, og vejledningens 2 afsnit 8.3.2).

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.
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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 udlandsopholdet 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 ansøgeren har angivet, at udlandsopholdets varighed er ukendt eller forventes at blive langvarigt.
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 årsagen 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. folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 2 (f.eks. EU, NATO og Verdensbanken, se beretningens afsnit 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 beretningens 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 bekendtgørelsens § 13 og vejledningens afsnit 8.3).
Valgnævnet kræver som det klare udgangspunkt ikke dokumentation (ansættelsespapirer, 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 årsagssammenhængen 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 Valgnævnet.
2

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 afstemningssted. Når en ansøgning videresendes til Valgnævnet, skal kommunen derfor oplyse
det afstemningssted, hvor ansøgeren evt. vil kunne stemme på valgdagen (se bekendtgørelsens § 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 enkelt 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 ansøgningen, med henblik på at kommunen kontakter ansøgeren og anmoder om en ny ansøgning (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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