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Albertslund Kommune (albertslund@albertslund.dk), Allerød Kommune (kommunen@alleroed.dk), Assens
Kommune (assens@assens.dk), Ballerup Kommune (balkom@balk.dk), Billund Kommune
(kommunen@billund.dk), Bornholms Regionskommune (post@brk.dk), Brøndby Kommune
(brondby@brondby.dk), Brønderslev Kommune (raadhus@99454545.dk), Dragør Kommune
(dragoer@dragoer.dk), Egedal Kommune (kommune@egekom.dk), Esbjerg Kommune
(raadhuset@esbjergkommune.dk), Fanø Kommune (raadhuset@fanoe.dk), Favrskov Kommune
(favrskov@favrskov.dk), Faxe Kommune (kommunen@faxekommune.dk), Fredensborg Kommune
(fredensborg@fredensborg.dk), Fredericia Kommune (kommunen@fredericia.dk), Frederiksberg Kommune
(raadhuset@frederiksberg.dk), Frederikshavn Kommune (post@frederikshavn.dk), Frederikssund Kommune
(epost@frederikssund.dk), Furesø Kommune (furesoe@furesoe.dk), Faaborg-Midtfyn Kommune
(fmk@faaborgmidtfyn.dk), Gentofte Kommune (gentofte@gentofte.dk), Gladsaxe Kommune
(kommunen@gladsaxe.dk), Glostrup Kommune (glostrup.kommune@glostrup.dk), Greve Kommune
(raadhus@greve.dk), Gribskov Kommune (borgerservice@gribskov.dk), Guldborgsund Kommune
(kommunen@guldborgsund.dk), Haderslev Kommune (post@haderslev.dk), Halsnæs Kommune
(mail@halsnaes.dk), Hedensted Kommune (mail@hedensted.dk), Helsingør Kommune (mail@helsingor.dk),
Herlev Kommune (herlev@herlev.dk), Herning Kommune (kommunen@herning.dk), Hillerød Kommune
(hillerod@hillerod.dk), Hjørring Kommune (hjoerring@hjoerring.dk), Holbæk Kommune (post@holb.dk),
Holstebro Kommune (kommunen@holstebro.dk), Horsens Kommune (horsens.kommune@horsens.dk),
Hvidovre Kommune (hvidovre@hvidovre.dk), Høje-Taastrup Kommune (kommune@htk.dk), Hørsholm
Kommune (kommunen@horsholm.dk), Ikast-Brande Kommune (post@ikast-brande.dk), Ishøj Kommune
(ishojkommune@ishoj.dk), Jammerbugt Kommune (raadhus@jammerbugt.dk), Kalundborg Kommune
(kalundborg@kalundborg.dk), Kerteminde Kommune (kommune@kerteminde.dk), Kolding Kommune
(kommunen@kolding.dk), Københavns Kommune (borgerservice@kk.dk), Køge Kommune
(raadhus@koege.dk), Langelands Kommune (post@langelandkommune.dk), Lejre Kommune (post@lejre.dk),
Lemvig Kommune (lemvig.kommune@lemvig.dk), Lolland Kommune (lolland@lolland.dk), Lyngby-Taarbæk
Kommune (lyngby@ltk.dk), Læsø Kommune (kommunen@laesoe.dk), Mariagerfjord Kommune
(raadhus@mariagerfjord.dk), Middelfart Kommune (middelfart@middelfart.dk), Morsø Kommune
(kommunen@morsoe.dk), Norddjurs Kommune (norddjurs@norddjurs.dk), Nordfyns Kommune
(post@nordfynskommune.dk), Nyborg Kommune (kommune@nyborg.dk), Næstved Kommune
(borger@naestved.dk), Odder Kommune (odder.kommune@odder.dk), Odense Kommune
(odense@odense.dk), Odsherred Kommune (kommune@odsherred.dk), Randers Kommune
(randers.kommune@randers.dk), Rebild Kommune (raadhus@rebild.dk), Ringkøbing-Skjern Kommune
(post@rksk.dk), Ringsted Kommune (ringsted@ringsted.dk), Roskilde Kommune (kommunen@roskilde.dk),
Rudersdal Kommune (rudersdal@rudersdal.dk), Rødovre Kommune (rk@rk.dk), Samsø Kommune
(kommune@samsoe.dk), Silkeborg Kommune (kommunen@silkeborg.dk), Skanderborg Kommune
(skanderborg.kommune@skanderborg.dk), Skive Kommune (sk@skivekommune.dk), Slagelse Kommune
(slagelse@slagelse.dk), Solrød Kommune (kommune@solrod.dk), Sorø Kommune (soroekom@soroe.dk),
Stevns Kommune (stevns@stevns.dk), Struer Kommune (struer@struer.dk), Svendborg Kommune
(svendborg@svendborg.dk), Syddjurs Kommune (syddjurs@syddjurs.dk), Sønderborg Kommune
(post@sonderborg.dk), Thisted Kommune (thistedkommune@thisted.dk), Tønder Kommune
(toender@toender.dk), Tårnby Kommune (kommunen@taarnby.dk), Vallensbæk Kommune
(kommune@vallensbaek.dk), Varde Kommune (vardekommune@varde.dk), Vejen Kommune (post@vejen.dk),
Vejle Kommune (post@vejle.dk), Vesthimmerlands Kommune (post@vesthimmerland.dk), Viborg Kommune
(viborg@viborg.dk), Vordingborg Kommune (post@vordingborg.dk), Ærø Kommune (post@aeroekommune.dk),
Aabenraa Kommune (post@aabenraa.dk), Aalborg Kommune (aalborg@aalborg.dk), Aarhus Kommune
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Til de medarbejdere i kommunerne, der er ansvarlige for behandling af valgretssager
Se venligst vedhæftede brev + vejledning vedrørende behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten i
forbindelse med Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og folketingsvalget den 5. juni 2019.
Med venlig hilsen
Anna Nystrup
Valgnævnets sekretariat
Mail: valg@oim.dk
valg.oim.dk

Følg os på @valgDK

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.oim.dk
Sådan behandler vi personoplysninger
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Behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten
m.v. til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og
folketingsvalget den 5. juni 2019
Nedenfor følger frister og øvrige oplysninger i forbindelse med behandlingen af
ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten til de to forestående valg.
Frister i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019
Fristen for optagelse på folketingsvalglisten for at kunne stemme til EuropaParlamentsvalget er søndag den 19. maj 2019.
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der søndag den 19. maj 2019, som minimum i
tidsrummet kl. 10-15, er tilstrækkeligt kommunalt personale på arbejde med henblik
på at behandle ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten. Kommunerne kan
videresende ansøgninger til behandling i Valgnævnet til og med den 19. maj 2019.
Ansøgninger, der skal videresendes til Valgnævnet, skal afsendes hurtigst muligt, og
ansøgninger, der modtages i dagene op til fristen den 19. maj 2019, skal afsendes
straks. Ansøgninger fremsendt til Valgnævnet den 19. maj 2019 efter kl. 10 kan ikke
forventes afgjort inden for fristen, og ansøgere vil derfor ikke kunne forventes optaget
på valglisten til Europa-Parlamentsvalget.
Frister i forbindelse med folketingsvalget den 5. juni 2019
Fristen for optagelse på folketingsvalglisten for at kunne stemme til folketingsvalget er
onsdag den 29. maj 2019.
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der onsdag den 29. maj 2019 er tilstrækkeligt
kommunalt personale på arbejde med henblik på at behandle ansøgninger om
optagelse på folketingsvalglisten.
Ansøgninger, der skal videresendes til Valgnævnet, skal afsendes hurtigst muligt, og
ansøgninger, der modtages i dagene op til fristen den 29. maj 2019, skal afsendes
straks. Ansøgninger fremsendt til Valgnævnet den 29. maj 2019 efter kl. 14 kan ikke
forventes afgjort inden for fristen, og ansøgere vil derfor ikke kunne forventes optaget
på valglisten til folketingsvalget.
Husk at oplyse et direkte telefonnummer til kommunens kontaktperson
I forbindelse med kommunernes fremsendelse af ansøgninger om optagelse på
folketingsvalglisten skal Valgnævnets sekretariat venligst bede om, at der samtidig
oplyses et direkte telefonnummer til en eller flere kontaktpersoner, der vil være på

arbejde søndag den 19. maj 2019 og onsdag den 29. maj 2019. Endvidere bedes
kommunen oplyse et direkte telefonnummer til en medarbejder (kan være den samme
person), som Valgnævnets sekretariat i øvrigt kan henvende sig til med eventuelle
spørgsmål vedrørende ansøgningerne fra kommunen i perioden op til fristerne den 19.
og 29. maj 2019.
Afgørelser fra Valgnævnet sendes til kommunens sikre e-mailadresse
Som udgangspunkt vil Valgnævnets sekretariat fremsende Valgnævnets afgørelser til
kommunens sikre e-mailadresse. Hvis der er behov herfor, vil sekretariatet kontakte
kommunen telefonisk om resultatet af afgørelsen.
Vejledning om behandling af ansøgninger
Sekretariatet har udarbejdet vedlagte mini-vejledning om behandling af ansøgninger
om optagelse på folketingsvalglisten og særlige spørgsmål vedrørende optagelse på
valglisten som udlandsdansker til de to forestående valg.
Valgnævnets sekretariat vil ligeledes stå til rådighed alle dage inkl. helligdage op til
fristerne den 19. og 29. maj 2019 med henblik på at besvare spørgsmål. Se
kontaktoplysninger i vedlagte vejledning.

Med venlig hilsen
Anna Nystrup
Valgnævnets sekretariat
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Kommunens behandling af ansøgninger om optagelse
af udlandsdanskere på valglisten til
Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og
folketingsvalget den 5. juni 2019
Vigtige oplysninger om udlandsdanskeres valgret
til det kommende Europa-Parlamentsvalg og folketingsvalg
1. Deltagelse i valg kræver normalt bopæl i Danmark
For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være optaget på valglisten. Det bliver man uden videre, hvis man
på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget, dvs.
at man bor i Danmark og er bopælsregistreret i CPR, og
for så vidt angår folketingsvalget ikke er umyndig.
2. Optagelse på folketingsvalglisten
Hvis man tager ophold i udlandet og i den forbindelse
bliver registreret som udrejst i CPR, kan man normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i
Danmark.
Til folketingsvalg kan man som udlandsdansker blive optaget på valglisten, hvis man hører til en af de persongrupper, der anses for at have bevaret fast bopæl i riget i
valgmæssig henseende under udlandsopholdet.
Reglerne om valgret uanset udlandsophold er fastsat i
folketingsvalglovens § 2.
Følgende personer kan optages på valglisten 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 tjeneste uden for riget.

Endvidere kan følgende personer, der ikke har været udrejst i over 8 år, optages på valglisten uanset udlandsophold:
•
•
•
•
•

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 international 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 ovenfor optages på
valglisten.
Det er endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på valglisten. Ansøgningsskemaet skal
udfyldes, dateres og underskrives som angivet på skemaet. Ansøgningen kan fremsendes digitalt.
Optagelse på folketingsvalglisten giver vælgeren adgang
til at stemme til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. Er vælgeren optaget på denne valgliste, skal den pågældende ikke også ansøge efter punkt 3
for at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalg.
3. Særligt vedrørende optagelse på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg
En udlandsdansker, der er umyndig (dvs. er fuldt ud frataget den retlige handleevne), kan ansøge om at blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget
efter særlige regler. Hvis den pågældende person ikke er
umyndig, vil den pågældende få en bedre retsstilling ved
at søge om optagelse på folketingsvalglisten (efter punkt
2), idet den pågældende i så fald vil få mulighed for at
stemme til både folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.
Ansøgningsskemaet skal sendes til Københavns Kommune. Er en sådan ansøgning indgivet til en anden kommune end Københavns Kommune, skal kommunen videresende ansøgningen til Københavns Kommune.
4. Behandling af ansøgningerne
Ansøgninger efter punkt 2 skal sendes til seneste bopælskommune. Kommunen behandler ansøgningen.
Kommunen skal videresende ansøgningen til Valgnævnet, hvis ansøgeren har haft ophold i udlandet i mere end
4 år, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2. Kommunen har ikke
kompetence til at give afslag på optagelse på valglisten,

medmindre dette er begrundet i, at ansøgeren ikke har
dansk indfødsret, ikke er fyldt 18 år eller for så vidt angår
folketingsvalget er umyndig. Kommunen skal også indsende oplysninger om det afstemningssted, hvor personen skal optages på valglisten, hvis ansøgningen imødekommes. Valgnævnet underretter ansøgeren og kommunen (til kommunens sikre e-mailadresse) om afgørelsen.
5. Tvivl om en ansøgning er modtaget hos Valgnævnet
Valgnævnets sekretariat har tidligere oplevet, at ansøgninger til Valgnævnet indsendt ved anvendelse af DXC’s
system ikke blev modtaget hos Valgnævnet. I DXC’s system skal der stå, at sagen er ”Afsendt til Valgnævnet”.
Valgnævnets sekretariat henstiller generelt til, at kommunerne i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt
Valgnævnet har modtaget en ansøgning, kontakter Valgnævnet telefonisk eller pr. sikker mail med forespørgslen
fremfor at indsende ansøgningen igen. Se kontaktinformation på Valgnævnets sekretariat nedenfor i punkt 9.

Bemærk, at vælgere, hvis ansøgning om optagelse på
valglisten imødekommes efter kl. 18 den 16. maj 2019,
skal optages manuelt på valglisten til EuropaParlamentsvalget. Vælgere, hvis ansøgning om optagelse
på valglisten imødekommes efter kl. 18 den 29. maj 2019,
skal optages manuelt på valglisten til folketingsvalget.
Der henvises til afsnit 4.6.2 i vejledning nr. 9341 af 11.
april 2019 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 26. maj 2019.
8. Kontaktoplysninger til kommunens medarbejder
Kommunen bedes fremsende et direkte telefonnummer
på en sagsbehandler, der er på arbejde søndag den 19.
maj 2019 og onsdag den 29. maj 2019 (det kan godt være
to forskellige medarbejdere). Endvidere bedes kommunen oplyse et direkte telefonnummer til en medarbejder
(kan være den samme person), som Valgnævnets sekretariat i øvrigt kan henvende sig til med eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningerne fra kommunen i perioden
op til fristerne den 19. og 29. maj 2019.

6. På hvilket tidspunkt skal kommunen sende ansøgningen til Valgnævnet?
Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest på
7.-dagen før valgdagen, dvs. søndag den 19. maj 2019 for
så vidt angår Europa-Parlamentsvalget og onsdag den 29.
maj 2019 for så vidt angår folketingsvalget. Dette indebærer, at enten kommunen eller Valgnævnet senest denne dag skal have truffet afgørelse, for at ansøgeren kan
blive optaget på valglisten til det pågældende valg.

9. Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger kan følgende personer i Valgnævnets sekretariat kontaktes:

Ansøgninger kan fremsendes til Valgnævnet også på
fristdatoerne den 19. og 29. maj 2019. Ansøgninger, der
skal videresendes til Valgnævnet den 19. eller 29. maj
2019, skal afsendes, straks de modtages.

10. Regler og praksis
Folketingsvalgloven, lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019.

Ansøgninger fremsendt til Valgnævnet den 19. maj 2019
efter kl. 10 kan ikke forventes afgjort inden for fristen til
Europa-Parlamentsvalget.

Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret
uanset ophold i udlandet.

Ansøgninger fremsendt til Valgnævnet den 29. maj 2019
efter kl. 14 kan ikke forventes afgjort inden for fristen til
folketingsvalget.

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

Der kan ikke dispenseres fra 7-dagesfristen.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 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.

7. Registrering af valgret i CPR
Se afsnit 9.2 om indberetning af valgret til CPR i vejledning nr. 9913 af 29. oktober 2018 om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet.

Anna Nystrup, tlf.nr. 72 28 25 26
Mie Sofie Andersen, tlf.nr. 72 28 25 28
Skriftlige henvendelser kan sendes til: valg@oim.dk (kan
modtage sikker mail). Angiv i emnefeltet, at henvendelsen drejer sig om Valgnævnet.

Find oplysninger om Valgnævnets praksis i Valgnævnets
beretning 2007-2013.

