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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
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Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Til alle kommunalbestyrelser 

 

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 Europa-

Parlamentsvalget 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 

Sagsnr. 

2019-2428 

 

Doknr. 

85796 

 

Dato 

8. maj 2019 
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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 



 

 
 

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 fol-
ketingsvalg 
 
1. Deltagelse i valg kræver normalt bopæl i Dan-
mark 
For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være op-
taget på valglisten. Det bliver man uden videre, hvis man 
på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og se-
nest 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 ik-
ke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i 
Danmark. 
 
Til folketingsvalg kan man som udlandsdansker blive op-
taget på valglisten, hvis man hører til en af de person-
grupper, 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 ud-
landsophold: 
• 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. 
 
Endvidere kan følgende personer, der ikke har været ud-
rejst i over 8 år, optages på valglisten uanset udlandsop-
hold: 
• 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 ovenfor optages på 
valglisten. 
 
Det er endvidere en betingelse, at man indgiver ansøg-
ning om at komme på valglisten. Ansøgningsskemaet skal 
udfyldes, dateres og underskrives som angivet på skema-
et. Ansøgningen kan fremsendes digitalt. 
 
Optagelse på folketingsvalglisten giver vælgeren adgang 
til at stemme til folketingsvalg, folkeafstemninger og Eu-
ropa-Parlamentsvalg. Er vælgeren optaget på denne valg-
liste, 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 fra-
taget den retlige handleevne), kan ansøge om at blive op-
taget 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 Eu-
ropa-Parlamentsvalg. 
 
Ansøgningsskemaet skal sendes til Københavns Kommu-
ne. Er en sådan ansøgning indgivet til en anden kommu-
ne end Københavns Kommune, skal kommunen videre-
sende ansøgningen til Københavns Kommune. 
 
4. Behandling af ansøgningerne 
Ansøgninger efter punkt 2 skal sendes til seneste bopæls-
kommune. Kommunen behandler ansøgningen. 
 
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 har ikke 
kompetence til at give afslag på optagelse på valglisten, 
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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 ind-
sende oplysninger om det afstemningssted, hvor perso-
nen skal optages på valglisten, hvis ansøgningen imøde-
kommes. Valgnævnet underretter ansøgeren og kommu-
nen (til kommunens sikre e-mailadresse) om afgørelsen. 
 
5. Tvivl om en ansøgning er modtaget hos Valg-
nævnet 
Valgnævnets sekretariat har tidligere oplevet, at ansøg-
ninger til Valgnævnet indsendt ved anvendelse af DXC’s 
system ikke blev modtaget hos Valgnævnet. I DXC’s sy-
stem skal der stå, at sagen er ”Afsendt til Valgnævnet”. 
 
Valgnævnets sekretariat henstiller generelt til, at kom-
munerne i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt 
Valgnævnet har modtaget en ansøgning, kontakter Valg-
nævnet telefonisk eller pr. sikker mail med forespørgslen 
fremfor at indsende ansøgningen igen. Se kontaktinfor-
mation på Valgnævnets sekretariat nedenfor i punkt 9. 
 
6. På hvilket tidspunkt skal kommunen sende an-
søgningen 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 inde-
bærer, at enten kommunen eller Valgnævnet senest den-
ne dag skal have truffet afgørelse, for at ansøgeren kan 
blive optaget på valglisten til det pågældende valg. 
 
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.  
 
Ansøgninger fremsendt til Valgnævnet den 19. maj 2019 
efter kl. 10 kan ikke forventes afgjort inden for fristen til 
Europa-Parlamentsvalget. 
 
Ansøgninger fremsendt til Valgnævnet den 29. maj 2019 
efter kl. 14 kan ikke forventes afgjort inden for fristen til 
folketingsvalget.   
 
Der kan ikke dispenseres fra 7-dagesfristen. 
 
7. Registrering af valgret i CPR 
Se afsnit 9.2 om indberetning af valgret til CPR i vejled-
ning nr. 9913 af 29. oktober 2018 om behandling af an-
søgninger om optagelse på folketingsvalglisten af perso-
ner, der har valgret uanset ophold i udlandet. 
 

Bemærk, at vælgere, hvis ansøgning om optagelse på 
valglisten imødekommes efter kl. 18 den 16. maj 2019, 
skal optages manuelt på valglisten til Europa-
Parlamentsvalget. 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 søn-
dag den 26. maj 2019. 
 
8. Kontaktoplysninger til kommunens medarbej-
der 
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 kommu-
nen oplyse et direkte telefonnummer til en medarbejder 
(kan være den samme person), som Valgnævnets sekreta-
riat i øvrigt kan henvende sig til med eventuelle spørgs-
mål vedrørende ansøgningerne fra kommunen i perioden 
op til fristerne den 19. og 29. maj 2019.  
 
9. Kontaktoplysninger 
For yderligere oplysninger kan følgende personer i Valg-
nævnets sekretariat kontaktes: 
 
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 henvendel-
sen drejer sig om Valgnævnet. 
 
10. Regler og praksis 
Folketingsvalgloven, lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. fe-
bruar 2019. 
 
Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagel-
se 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 per-
soner, der har valgret uanset ophold i udlandet. 
 
Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på 
valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeaf-
stemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et 
land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæi-
ske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland. 
 
Find oplysninger om Valgnævnets praksis i Valgnævnets 
beretning 2007-2013. 
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