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Denne beretning vedrører Valgnævnets, tidligere Valgretsnævnet, virksomhed i perioden 
2007-2013.  
 
Valgretsnævnets kompetence blev i 2008 udvidet til ikke blot at omfatte sager om optagelse 
af udlandsdanskere på valglisten, men til også at omfatte sager om godkendelse af navne på 
nye partier og den formular, som vælgererklæringer for nye partier skal afgives på.  
 
En konsekvens af kompetenceudvidelsen blev, at nævnet ændrede navn til Valgnævnet, og 
at nævnet, der tidligere bestod af en dommer (formand), en kyndig i statsforfatningsret og en 
embedsmand fra ministeriet, i sager om godkendelse af partinavne nu endvidere består af en 
kyndig i navne- og varemærkerettigheder. 
 
Beretningen indeholder bl.a. forskellige talmæssige oplysninger om nævnets virksomhed i 
beretningsperioden. 
 
Vedrørende Valgretsnævnets virksomhed i tiden forud for 2007 kan henvises til nævnets be-
retninger for henholdsvis 2000-2006, 1993-1999 og 1985-1992. I sidstnævnte beretning er 
optrykt nævnets beretning for 1981, der var nævnets første beretning, samt nævnets beret-
ning for 1982-1984.  
 

       Valgnævnet, oktober 2014 
 
Jens Peter Christensen 
(formand) 
 
 Michael Hansen Jensen Hanne Kirk Deichmann Christian Vigh 
 _________________________________________________________________________  
 Emilie Stæhr Hansen Iben Hvass Birkebæk  Sine Karlshøj 
 (juridisk sekretær) (administrativ sekretær) (administrativ sekretær) 
 

  

Forord 
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Valgretsnævnet, pr. 1. juli 2008 Valgnævnet, blev nedsat den 30. oktober 1980 i henhold til 
den dagældende folketingsvalglovs § 9. Det nuværende lovgrundlag for Valgnævnet findes i 
§ 17 i lov nr. 271 af 13. maj 1987 om valg til Folketinget med senere ændringer, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 369 af 12. april 2014.  
 
Ifølge folketingsvalglovens § 17, stk. 1, nedsætter økonomi- og indenrigsministeren et valg-
nævn, der har til opgave at træffe afgørelse i visse sager om udlandsdanskeres optagelse på 
folketingsvalglisten, jf. nærmere nedenfor i afsnit 2.2, samt godkendelse af navne for nye par-
tier og den formular, som vælgererklæringer for nye partier skal afgives på, jf. nærmere ne-
den for i afsnit 5.2. 
 
Valgnævnet består af en formand og 3 andre medlemmer. Formanden skal være lands- eller 
højesteretsdommer, et medlem skal være kyndig i statsforfatningsret, og et medlem skal væ-
re kyndig i navne- og varemærkerettigheder. Der udpeges efter samme regler en stedfortræ-
der for formanden og hvert af de andre medlemmer.  
 
Ved afgivelsen af denne beretning havde Valgnævnet følgende sammensætning:  
Højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, formand 
Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen 
Lektor, ph.d. Hanne Kirk Deichmann 
Kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Christian Vigh 
 
Som stedfortrædere er udpeget:  
Landsdommer Bent Ove Jespersen  
Professor Thomas Riis 
Valgkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet Nicoline Nyholm Miller 
 
Valgnævnets sammensætning har siden afgivelsen af den forrige beretning (2000-2006) væ-
ret som følger: 
 
Landsdommer Poul Lodber har været formand til januar 2012. 

1. Valgnævnets nedsættelse, 
sammensætning og 
opgaver 

Nyt kapitel 
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Valgkonsulent i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anne Birte Pade var medlem til 1. januar 
2008. 
Kontorchef i Velfærdsministeriet Inger Mogensen var medlem fra 1. januar 2008. 
Lektor Hanne Kirk Deichmann indtrådte som medlem af Valgnævnet 1. juli 2008, som kyndig 
i navne- og varemærkerettigheder. 
Kontorchef i Velfærdsministeriet Christian Vigh var medlem fra 12. marts 2009. 
Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen var medlem fra 18. januar 2012. 
 
I beretningsperioden har følgende været stedfortrædere: 
Kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Mogens Jørgensen 
Kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Inger Mogensen 
Valgkonsulent i Velfærdsministeriet Nicoline Nyholm Miller 
Landsdommer Bent Ove Jespersen  
Professor, dr.jur. Henning Koch 
Professor Thomas Riis, kyndig i navne- og varemærkerettigheder 
 
I beretningsperioden og frem til afgivelsen af denne beretning er nævnets sekretariatsforret-
ninger forestået af afdelingsleder Iben Hvass Birkebæk, forud for hende afdelingsleder Anne 
Marie Hansen, afdelingsleder Sine Karlshøj, forud for hende kontorfuldmægtig Kathrine Mar-
grete Grølsted, fuldmægtig Emilie Stæhr Hansen samt fuldmægtig Maj Skytte Petersen, forud 
for hende fuldmægtig Louise Brandt Olsen, Lennie Hedegaard Jakobsen samt Malene Graff, 
alle fra ministeriet.  
 
Som bilag 1 er optaget Valgnævnets forretningsorden, der er fastsat af den daværende vel-
færdsminister.   
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2.1. Valgret uanset udlandsophold 
 
Ifølge grundlovens § 29, stk. 1, er fast bopæl i riget en af betingelserne for valgret til Folketin-
get. Personer, der opholder sig (bor) i udlandet, skal derfor have bevaret en ganske særlig 
tilknytning til riget, for at de, uanset udlandsopholdet, kan anses for at have fast bopæl i riget i 
grundlovens forstand. Reglerne herom indeholdes i § 2 i folketingsvalgloven (lovbekendtgø-
relse nr. 369 af 12. april 2014), der lyder således. 
 
”���� Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for 
at have fast bopæl i riget. 
  Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at 
have fast bopæl i riget: 
1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig 

myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening. 
2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf 

Danmark er medlem. 
3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation. 
4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 
5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde. 
6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget gan-

ske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5. 
  Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, 
såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen. 
  Stk. 4. En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 
eller 3, anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de pågældende to samlevende 
1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller 
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden 

og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen." 
 
Bestemmelsen i lovens § 2, stk. 1, (diplomatreglen) og den tilhørende ægtefælleregel, jf. lo-
vens § 2, stk. 4, nr. 1, hidrører fra en lovændring i 1970 (lov nr. 283 af 10. juni 1970), mens 
reglerne i lovens § 2, stk. 2, med tilhørende ægtefælleregel, jf. lovens § 2, stk. 4, nr. 1, blev 
indsat i loven ved en lovændring i 1980 (lov nr. 145 af 30. april 1980).  
 
Bestemmelsen i lovens § 2, stk. 4, nr. 2, hvorefter ugifte samlevende under visse betingelser 
er sidestillet med samlevende ægtefæller henholdsvis registrerede partnere i relation til op-
fyldelse af bopælsbetingelsen for valgret uanset udlandsophold, hidrører fra en lovændring i 
1996 (lov nr. 472 af 12. juni 1996). Ved samme lovændring blev det udtrykkeligt fastsat, at 

2. Valgret og optagelse på 
valglisten 

Nyt kapitel 
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registrerede partnere er sidestillet med ægtefæller i henseende til valgret uanset udlandsop-
hold. Denne sidestilling havde dog været gældende siden den 1. oktober 1989, hvor loven 
om registreret partnerskab trådte i kraft (lov nr. 372 af 9. juni 1989).  
 
Bestemmelsen i lovens § 2, stk. 3, og den tilhørende ægtefælle/registreret partner/samlever-
regel i § 2, stk. 4, hidrører fra en lovændring i 2004 (lov nr. 438 af 9. juni 2004). Om baggrun-
den for denne udvidelse kan dels henvises til det pågældende lovforslag (L 114 fremsat den 
11. december 2003 af den daværende indenrigs- og sundhedsminister), dels til betænkning 
nr. 1432/2003 om valgret under udlandsophold, der dannede grundlag for lovforslaget. 
 
Der er ikke sket ændring af folketingsvalglovens § 2 i beretningsperioden.  
 
Udlandsdanskere, der har valgret til Folketinget, har ligeledes valgret ved folkeafstemninger 
og ved Europa-Parlamentsvalg, men ikke ved kommunale og regionale valg. Personer, der er 
ansat i den danske stat og er beordret til tjeneste uden for riget efter den 1. juli 2000 og dis-
ses ægtefæller/registrerede partnere/samlevere, jf. lovens § 2, stk. 1, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1, 
bevarer dog som hovedregel valgretten til kommunale og regionale valg. Det hænger sam-
men med, at denne persongruppe som følge af lov nr. 426 af 31. maj 2000 om det Det Cen-
trale Personregister (CPR-loven), der trådte i kraft den 1. juli 2000, med virkning fra 1. juli 
2000 som hovedregel ikke skal registreres som udrejst i CPR uanset udlandsopholdets va-
righed. Der henvises herved til § 24, stk. 5 og 6, i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. 
januar 2013 med senere ændringer. 
  
Personer med dansk indfødsret (danske statsborgere), der fra Danmark flytter til Færøerne 
eller Grønland, er ikke omfattet af reglerne i folketingsvalglovens § 2, idet Færøerne og Grøn-
land ikke er udland. De pågældende optages på folketingsvalglisten på Færøerne henholds-
vis i Grønland. Danske statsborgere, der fra Færøerne eller Grønland tager midlertidigt op-
hold i udlandet, har under udlandsopholdet valgret ved folketingsvalg efter tilsvarende regler 
som danske statsborgere, der udrejser fra Danmark, men de optages på folketingsvalglisten 
på Færøerne henholdsvis i Grønland. Statsansatte m.v. som umiddelbart inden udsendelse 
til tjeneste i udlandet, jf. lovens § 2, stk. 1, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1, var bopælsregistreret i Det 
Centrale Personregister (CPR) i en kommune på Færøerne eller i Grønland, optages dog på 
folketingsvalglisten i Danmark, jf. lovens § 16, stk. 1, 2. pkt.  
 

2.2. Optagelse på valglisten 
Ifølge folketingsvalglovens § 3 er det en betingelse for at udøve valgret, dvs. have ret til at 
afgive stemme, at man er optaget på valglisten. Personer, der er bopælsregistreret i CPR, og 
som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne (dansk indfødsret, fyldt 18 år, ikke under værge-
mål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6), optages automatisk 
på valglisten, jf. lovens §§ 15, 18 og 19, mens personer, der har valgret uanset udlandsop-
hold, og som i forbindelse med udrejsen er registreret i CPR som udrejst, kun optages på 
valglisten efter anmodning, jf. lovens § 16.  
 
Anmodning om optagelse på valglisten skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommu-
ne, hvor den pågældende sidst har været bopælsregistreret i CPR. Anmodning skal indgives 
på et særligt ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Benyt-
ter vedkommende kommune en blanket til anmeldelse af fraflytning til udlandet, kan anmod-
ning om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, dvs. af personer, der agter at 
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vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, tillige indgives på denne blanket, såfremt 
blanketten er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Reglen om, at ansøgning 
kan indgives på udrejseblanketten, blev indført samtidig med, at den nævnte persongruppe 
med virkning fra 1. juli 2004 blev tillagt valgret til Folketinget uanset formålet med udlandsop-
holdet.  
 
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2 i 
tilfælde, hvor ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen 
har været bopælsregistreret i CPR, og der ikke i øvrigt er anledning til tvivl om, at ansøgeren 
er omfattet af en af de persongrupper, der er nævnt i lovens § 2. For ansøgere, der søger om 
optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, er det tillige en betingelse, at ansøgerens ægtefælle, 
registrerede partner eller samlever inden for de sidste 4 år inden ansøgningens modtagelse i 
kommunen har været bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). 
 
I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten, 
videresendes ansøgningen til Valgnævnet, der træffer endelig administrativ afgørelse om, 
hvorvidt betingelserne for valgret uanset udlandsophold er opfyldt, jf. lovens § 16, stk. 2. 
Kommunalbestyrelsen har ikke kompetence til at meddele afslag på en ansøgning om opta-
gelse på valglisten begrundet i manglende fast bopæl i riget. 
 
Valgnævnets afgørelser kan indbringes for domstolene i medfør af grundlovens § 63, hvoref-
ter domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens 
grænser. Om den hidtil eneste afgørelse truffet af nævnet, der har været indbragt for domsto-
lene, henvises til UfR 2000 669 H. 
 
Afgørelser om optagelse på valglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller den 
tilhørende ægtefælle/registreret partner/samleverregel gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Op-
tagelsen kan efter anmodning fornyes, hvis betingelserne fortsat er opfyldt. Der henvises 
herved til lovens § 16, stk. 3, 1. pkt.  
 
I denne forbindelse bemærkes, at afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere omfattet 
af § 2, stk. 1, eller den tilhørende ægtefælle/registreret partner/samleverregel, dvs. statsan-
satte beordret til tjeneste uden for riget m.fl., tidligere havde gyldighed indtil den beordrede 
tjeneste i udlandet ophørte. Med virkning fra afgørelser, der træffes fra og med 1. april 2001, 
gælder også disse afgørelser i 2 år fra afgørelsens dato med adgang til fornyelse. Denne 
ændring skal ses i sammenhæng med de siden 1. juli 2000 gældende regler om, at statsan-
satte m.fl. beordret til tjeneste uden for riget efter den 1. juli 2000 ikke skal registreres som 
udrejst i CPR uanset varigheden af udlandsopholdet. Denne persongruppe vil som følge her-
af normalt blive optaget automatisk på valglisten. Det vil kun i særlige tilfælde kunne fore-
komme, at de pågældende skal indgive ansøgning for at blive optaget på valglisten under ud-
landsophold. 
 
Afgørelser om optagelse på valglisten efter § 2, stk. 3, gælder i 2 år regnet fra datoen for an-
søgerens udrejse, mens afgørelser om optagelse på valglisten efter den til § 2, stk. 3, høren-
de ægtefælle/registreret partner/samleveregel i § 2, stk. 4, gælder i 2 år regnet fra datoen for 
udrejsen for den person, ansøgeren er ægtefælle/registreret partner/samlever til/med. Disse 
afgørelser kan ikke fornys efter udløbet af 2-årsperioden. Hvis de pågældende mod forvent-
ning fortsat opholder sig i udlandet ved 2-årsperiodens udløb, vil de pågældende dog efter 
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ansøgning kunne optages på valglisten, såfremt de kan henføres til lovens § 2 i øvrigt, dvs. i 
praksis, såfremt de tilhører en af de persongrupper, der er opregnet i § 2, stk. 2, eller er æg-
tefælle/registreret partner/samlever til en sådan person. 
 
Nærmere regler om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset op-
hold i udlandet, er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 605 af 21. 
juni 2004, der trådte i kraft den 1. juli 2004. Bekendtgørelsen er optaget som bilag til den ne-
denfor nævnte vejledning, der (inkl. bilag) er optaget som bilag 3 til denne beretning.  
 
I vejledning nr. 65 af 27. juni 2004 om behandling af ansøgninger om optagelse på folke-
tingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, er der givet nærmere 
vejledning dels for kommunalbestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om 
udlandsdanskeres optagelse på folketingsvalglisten, dels om de formelle kriterier for, at 
kommunalbestyrelsen kan imødekomme sådanne ansøgninger henholdsvis skal videresende 
disse til Valgnævnet. Som bilag til vejledningen er ud over ovennævnte bekendtgørelse bl.a. 
optrykt kopi af det ansøgningsskema, der skal anvendes, samt af den udrejseblanket der kan 
anvendes af visse ansøgere. �
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3.1. Modtagne ansøgninger og trufne afgørelser 
 
Valgnævnets virksomhed i perioden 2007-2013 i henseende til antal modtagne ansøgninger 
henholdsvis trufne afgørelser m.v. fremgår af nedenstående tabeller 3.1 og 3.2. ��

Antal modtagne ansøgninger 

�����������
�����������������������������������������������

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

 Antal ansøgninger 995 400 524 452 960 220 146 3697 
�

 
 

Det fremgår af tabel 3.1, at Valgnævnet i beretningsperioden 2007-2013 (7 år) har modtaget i 
alt 3.697 ansøgninger om optagelse på valglisten svarende til gennemsnitligt 528 ansøgnin-
ger pr. år.  

 
Dette gennemsnitstal dækker dog over, at antallet af modtagne ansøgninger i perioden har 
været faldende i de år, hvor der ikke var folketingsvalg.  
 
Til sammenligning kan nævnes, at nævnet i den forudgående beretningsperiode, 2000-2006 
(7 år), modtog i alt 11.972 ansøgninger, svarende til gennemsnitligt 1.710 ansøgninger pr. år. 
Dette gennemsnitstal dækkede ligeledes over variationer, idet antallet af ansøgninger i det 
år, hvor der blev modtaget flest ansøgninger (2000), udgjorde 2.543, og i det år, hvor der blev 
modtaget færrest ansøgninger (2006), udgjorde 808. 
 
Det årlige antal ansøgninger, der indsendes til Valgnævnet, beror på to forhold: 1) hvor man-
ge udlandsdanskere, der indgiver ansøgning til vedkommende kommunalbestyrelse om op-
tagelse på valglisten, og 2) hvorledes disse ansøgninger fordeler sig på ansøgninger, som 
kommunalbestyrelsen kan afgøre i form af en afgørelse om optagelse på valglisten, og an-
søgninger, hvor dette ikke er tilfældet, og ansøgningerne derfor skal videresendes til Valg-
nævnet. 

3. Valgnævnets virksomhed 
i sager om optagelse på 
valglisten 

Nyt kapitel 
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Antallet af udlandsdanskere, der indgiver ansøgning om optagelse på valglisten, beror på en 
række forskellige forhold, herunder typisk på, om et folketingsvalg eller en folkeafstemning er 
nært forestående. I de to år med det største antal ansøgninger – 2007 og 2011 – blev der af-
holdt folketingsvalg. I 2009, hvor der var både folkeafstemning og Europa-Parlamentsvalg, er 
der en mindre stigning i antallet af ansøgninger. 
 
En del af faldet i antallet af ansøgninger indsendt til Valgnævnet kan formentlig henføres til, 
at kommunalbestyrelserne træffer afgørelse i en større andel af ansøgningerne end hidtil. 
Med virkning fra 1. juli 2004 er som nævnt ovenfor i afsnit 2.1. gennemført den udvidelse af 
kredsen af personer, der bevarer valgretten under udlandsophold, at alle personer, der agter 
at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, anses for at opfylde bopælsbetingelsen 
for valgret uanset formålet med udlandsopholdet. Ansøgninger fra den gruppe af personer, 
som udvidelsen omfatter - personer der agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter ud-
rejsen – vil typisk ikke kunne give anledning til tvivl og vil derfor blive afgjort af kommunalbe-
styrelsen i form af en afgørelse om optagelse på valglisten. Hertil kommer, at de fleste af de 
personer, der agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, formentlig søger om 
optagelse under henvisning hertil (dvs. i henhold til lovens § 2, stk. 3), uanset om de tillige ud 
fra formålet med udlandsopholdet måtte opfylde betingelserne for at blive optaget i medfør af 
lovens § 2, stk. 2. I denne forbindelse bemærkes, at ansøgning om optagelse på valglisten i 
henhold til 2-årsreglen kan indgives på udrejseblanketten, dvs. uden at der skal indsendes 
ansøgning på et særligt ansøgningsskema. 
 
Før lovændringen i 2004 - hvor ikke blot varigheden, men også formålet med udlandsophol-
det i alle tilfælde havde betydning for opfyldelse af betingelserne for valgret under udlands-
ophold - blev ansøgninger fra personer med selv forventet kortvarigt ophold i udlandet (under 
2 år) ofte indsendt til Valgnævnet til afgørelse som følge af, at kommunalbestyrelserne var i 
tvivl om, hvorvidt ansøgerens formål med udlandsopholdet var omfattet af et af de formål, der 
er opregnet i § 2, stk. 2. Ansøgninger fra ansøgere med forventet kortvarigt ophold i udlandet 
indsendes nu kun i meget begrænset omfang til Valgnævnet.  
 
Om antallet af afgørelser i form af optagelser truffet af kommunalbestyrelserne henvises i øv-
rigt til afsnit 3.4. nedenfor. 
 
Valgnævnet har i beretningsperioden afholdt i alt 57 møder svarende til gennemsnitligt 9-10 
møder pr. år; det årlige antal møder har varieret fra 7-11. I år, hvor der afholdes valg eller fol-
keafstemning, afholdes normalt flere møder end i ikke-valgår.  
 
Antal afgørelser fordelt på optagelser og afslag m.v. 
 
Tabel 3.2 viser antallet af Valgnævnets afgørelser fordelt på optagelser og afslag dels i de 
enkelte år i beretningsperioden, dels i alt for beretningsperioden. I tabellen er ligeledes angi-
vet antallet af bortfaldne ansøgninger, jf. nærmere nedenfor, samt antallet af ansøgninger, 
der ikke var færdigbehandlet ved udgangen af 2013.  
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�����������
�������������������������������������

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

 Optagelser 270 62 98 46 297 55 28 856 

 Optagelser i procent af 
 antal afgørelser 

27,8 15,3 18,3 11,1 31,5 22,5 18,7 23,4 

 Afslag 689 339 435 364 627 188 120 2762 

 Afslag i procent af antal 
 afgørelser 

71,1 83,5 81,3 88,1 66,6 77 80 75,5 

 Bortfaldne 11 5 2 3 18 1 2 42 

 Bortfaldne i procent af antal 
 afgørelser 

1,1 1,2 0,4 0,7 1,9 0,4 1,3 1,1 

������������������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

Note: 6 sager var ikke færdigbehandlet ved udgangen af 2013. 
�

 
 

Opgørelsen i tabel 3.2 vedrører samtlige afgørelser truffet af nævnet det pågældende år, dvs. 
såvel afgørelser vedrørende ansøgninger, der er modtaget i det pågældende år, som afgø-
relser vedrørende ansøgninger, der ikke var færdigbehandlet det foregående år. Det årlige 
antal afgørelser er derfor ikke sammenfaldende med det årlige antal modtagne ansøgninger. 
Hertil kommer, at en ansøgning kan resultere i mere end én afgørelse, jf. nedenfor om klage-
sager. 
 
Det fremgår af tabel 3.2, at nævnet i beretningsperioden traf 856 afgørelser, der resulterede i 
optagelse på valglisten, svarende til 23,4 pct. af samtlige afgørelser, mens der i perioden blev 
meddelt 2762 afslag svarende til 75,5 pct. af samtlige afgørelser. 
 
Det fremgår endvidere af tabellen, at optagelsesprocenten i de enkelte år i den forløbne peri-
ode har varieret fra ca. 11-32 pct. 
 
Til sammenligning kan nævnes, at der i den forudgående beretningsperiode (2000-2006) 
blev truffet 2.751 afgørelser, der resulterede i optagelse på valglisten, svarende til 22,6 pct. af 
samtlige afgørelser, og meddelt 9.340 afslag svarende til 76,6 pct. af samtlige afgørelser. 
 
I øvrigt erindres om, at forholdet mellem optagelsesprocenter og afslagsprocenter skal ses i 
sammenhæng med, at de ansøgninger, der indsendes til Valgnævnets afgørelse, generelt er 
ansøgninger, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne 
for valgret uanset udlandsophold, og hvor kommunalbestyrelserne derfor ikke kan træffe af-
gørelse. Det er derfor forventeligt, at nævnet kun kan imødekomme en mindre andel af de 
modtagne ansøgninger. 
 
I denne forbindelse kan endvidere oplyses, at kommunalbestyrelserne skal sørge for, at der 
bliver udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema til alle danskere over 18 år, der anmelder 
flytning til udlandet, medmindre vedkommende i forbindelse med anmeldelse af fraflytning til 
udlandet har indgivet ansøgning om optagelse på valglisten efter lovens § 2, stk. 3, på en ud-
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rejseblanket, og denne ansøgning imødekommes. Pligten til at udlevere eller tilsende ansøg-
ningsskema gælder, uanset om det efter de for kommunalbestyrelsen foreliggende oplysnin-
ger om årsagen m.v. til udlandsopholdet måtte være utvivlsomt, at den pågældende ikke op-
fylder betingelserne for optagelse på valglisten.  
 
Antal bortfaldne sager  
 
I beretningsperioden (2007-2013) er 42 ansøgninger svarende til 1,1 pct. af samtlige afgørel-
ser bortfaldet, jf. tabel 3.2.  
 
En ansøgning anses f.eks. for bortfaldet, såfremt ansøgeren - inden nævnet har truffet afgø-
relse - er flyttet tilbage til Danmark og er blevet bopælsregistreret i CPR, idet ansøgeren 
dermed bliver omfattet af de almindelige regler om automatisk optagelse på valglisten. 
 
Klagesager  
 

�����������
��������������������������������

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

 Antal klager 9 6 11 9 13 8 0 56 

����������������

 Afslag ændret til optagelse 1 0 7 2 2 1 0 13 

 Afslag fastholdt 8 6 4 7 11 7 0 43 
�

 
 

 
Tabel 3.3 viser, at nævnet i perioden 2007-2013 har behandlet i alt 56 klagesager, dvs. sa-
ger, hvor nævnet på baggrund af en henvendelse fra en ansøger, der har fået afslag, på ny 
har behandlet sagen. I perioden (2000-2006) blev der behandlet 169 klagesager. Det gen-
nemsnitlige antal årlige klagesager er således faldet fra ca. 24 i forrige periode til 8 i den ak-
tuelle beretningsperiode. Det bemærkes, at der generelt har været et fald i antallet af ansøg-
ninger siden sidste beretningsperiode. 
 
Den fornyede behandling af sagen og de i forbindelse hermed tilvejebragte nye oplysninger 
medførte, at i alt 13 (46) afslag blev ændret til optagelse svarende til 23,2 pct. (27,2 pct.) af 
klagerne, mens afslaget blev fastholdt i 43 (123) sager svarende til 76,8 pct. (72,8 pct.) af 
klagerne. (Tallene i parentes angiver de tilsvarende afgørelser i forrige periode). Afgørelserne 
om optagelse efter klage er medregnet i oversigten i tabel 3.2 over antal optagelser. Et fast-
holdt afslag er derimod ikke medregnet i oversigten over afslag.  
 
Det kan i den forbindelse oplyses, at nævnets afslag altid ledsages af en bemærkning om, at 
ansøgeren kan indsende yderligere oplysninger, såfremt vedkommende mener, at disse op-
lysninger kan føre til, at vedkommende bliver omfattet af folketingsvalglovens § 2.   
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Valgnævnet tilstræber, at ansøgninger, herunder klagesager, behandles på førstkommende 
møde i nævnet efter ansøgningens modtagelse. Såfremt der skal indhentes supplerende op-
lysninger – høring af ansøgeren – kan sagsbehandlingstiden dog i visse tilfælde komme op 
på ca. 3 måneder. 
 

3.2. Afgørelser om optagelse på valglisten fordelt 
efter oplyste årsag eller varighed under 2 år 

 
Nedenstående tabel 3.4 viser fordelingen af årsager til udlandsopholdet i de sager, hvor ud-
landsdanskeren er blevet optaget på valglisten.  
 

Sagsbehandlingstiden  
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�����������
���������������������������������������������������������������������

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
������

���������

 Udsendt for at gøre tje- 
 neste i udlandet som 
 ansat af en dansk offent- 
 lig myndighed eller en 
 herværende privat virk- 
 somhed eller forening 
 (§ 2, stk. 2, nr. 1) 

64 13 16 12 81 7 3 
196 

(22,9) 

 Ansat i en international 
 organisation, hvoraf 
 Danmark er medlem 
 (§ 2, stk. 2, nr. 2) 

42 6 10 1 43 5 5 
112 

(13,1) 

 Udsendt for at gøre tje- 
 neste i udlandet af en 
 dansk hjælpeorganisation 
 (§ 2, stk. 2, nr. 3) 

5 1 3 0 7 0 0 
16 

(1,9) 

 Uddannelsesøjemed 
 (§ 2, stk. 2, nr. 4) 

39 9 20 16 72 17 7 
180 

(21,0) 

 Helbredsmæssige årsager 
 (§ 2, stk. 2, nr. 5) 

15 5 5 2 10 4 1 
42 

(4,9) 

 Andre årsager 
 (§ 2, stk. 2, nr. 6) 

36 16 20 7 38 7 8 
132 

(15,4) 

 Forventet varighed af 
 udlandsophold under 2 år 
 (§ 2, stk. 3) 

17 3 16 3 15 5 0 
59 

(6,9) 

 Ægtefæller/registrerede 
 part./samlevere  
 (§ 2, stk. 4) 

47 7 7 4 30 10 4 
109 

(12,7) 

 Ikke registreret 5 2 1 1 1 0 0 
10 

(1,2) 

�������� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����
�

 
 

 
De i tabel 3.4 angivne årsager m.v. svarer til de årsager m.v., der er opregnet i folketingsvalg-
lovens § 2, stk. 2-4, samt til den tilhørende ægtefælle/registreret partner/samleverregel i § 2, 
stk. 4.   
 
Det fremgår af tabellen, at den største gruppe blandt optagne i hele perioden er udsend-
te/udstationerede, der omfatter 196 personer svarende til 22,9 pct. (16,9 pct. i 2000-2006). 
Den næststørste gruppe optagne har angivet uddannelsesøjemed som årsag til udlandsop-
holdet, idet denne gruppe omfatter 180 personer svarende til 21 pct. (19,6 pct. i 2000-2006) 
af samtlige optagne. Derefter følger gruppen af optagne, der har angivet ”Andre årsager” til 
udlandsopholdet, idet denne gruppe omfatter 132 personer svarende til 15,4 pct. af de op-
tagne.  
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I øvrigt bemærkes, at gruppen af optagne efter ”Andre årsager” som hidtil ikke blot omfatter 
personer, der er optaget i medfør af sidestillingsbestemmelsen i lovens § 2, stk. 2, nr. 6, men 
også personer, der ud fra de meddelte supplerende oplysninger på ansøgningsskemaet m.v. 
kan henføres direkte til en af de i § 2, stk. 2, nr. 1-5, anførte persongrupper. 
 
Der er optaget 59 personer på valglisten, svarende til 6,9 pct., der agter at vende tilbage til ri-
get inden for 2 år efter udrejsen uanset formål med udlandsopholdet. 
 
112 personer svarende til 13,1 pct. (8,4 pct. i 2000-2006) er blevet optaget på valglisten un-
der henvisning til ansættelse i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. 
Denne gruppe omfatter bl.a. EU-ansatte. 42 personer svarende til 4,9 pct. (4,4 pct. i 2000-
2006) har angivet helbredsmæssige årsager, mens 16 personer svarende til 1,9 pct. (1,0 pct. 
i 2000-2006) har angivet udsendelse til tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation 
som årsag til udlandsopholdet. 
 
I medfør af ægtefælle/registreret partner/samlever reglen er optaget i alt 109 personer sva-
rende til 12,7 pct. (13,3 pct. i 2000-2006). 
 

3.3. Antal afslag begrundet i, at midlertidighedsbeting-
elsen ikke har været anset for opfyldt 

 
Bortset fra ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1 eller 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 
3, skal en ansøger opfylde følgende to betingelser for at kunne blive optaget på valglisten: 1) 
ansøgerens udlandsophold skal være midlertidigt, og 2) ansøgerens årsag til udlandsophol-
det skal være omfattet af en af de årsager til udlandsopholdet, der er opregnet i lovens § 2, 
stk. 2, nr. 1-5, eller være en hermed sidestillet årsag, jf. § 2, stk. 2, nr. 6. Sidestillet med til-
fælde, hvor ansøgeren selv opfylder disse to betingelser, er tilfælde, hvor ansøgerens samle-
vende ægtefælle/registrerede partner/samlever opfylder disse to betingelser, jf. lovens § 2, 
stk. 4. Langt de fleste afslag på ansøgninger om optagelse på valglisten er begrundet i, at 
nævnet ikke har fundet, at den pågældende opfylder årsagsbetingelsen for valgret uanset ud-
landsophold (f.eks. fordi der som årsag er angivet, at man af økonomiske/bopælsmæssige/ 
familiesammenføringsmæssige grunde er flyttet til Sverige), mens kun en mindre del af afsla-
gene er begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder midlertidighedsbetingelsen. 
 
Valgnævnet har med virkning fra og med 2003 gennemført en praksisændring for det åremål 
for ophold i udlandet, der i almindelighed kan anses for midlertidigt. Dette åremål blev såle-
des afkortet fra 12 år til 8 år. Nævnet har derfor fundet anledning til at foretage en opgørelse 
af antallet af afslag, der var begrundet i, at ansøgeren ikke opfyldte midlertidighedsbetingel-
sen som følge af, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde opholdt sig så længe i ud-
landet, at udlandsopholdet ikke mere kunne anses for midlertidigt, jf. nedenfor i tabel 3.5.  
 
Det fremgår af tabel 3.5, at 204 afslag svarende til 7,4 pct. af de i alt 2.762 meddelte afslag i 
perioden 2007-2013 var begrundet i, at ansøgeren som følge af den allerede forløbne varig-
hed af udlandsopholdet ikke opfyldte midlertidighedsbetingelsen. De afslag, hvor midlertidig-
hedsbetingelsen ikke har været anset som opfyldt, fordi ansøgeren har oplyst, at udlandsop-
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holdet forventes at blive permanent eller lignende, er således ikke medregnet i tallene i tabel 
3.5. 
 
I denne forbindelse bemærkes, at nævnet i tilfælde, hvor en ansøger ikke opfylder midlerti-
dighedsbetingelsen som følge af den allerede forløbne varighed af udlandsopholdet, normalt 
ikke tager stilling til, hvorvidt den pågældende måtte opfylde årsagsbetingelsen for udlands-
opholdet. En del af de ansøgere, der modtager afslag som følge af manglende opfyldelse af 
midlertidighedsbetingelsen, ville derfor også kunne have fået afslag på grund af manglende 
opfyldelse af årsagsbetingelsen.  
 

�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

 I alt afslag begrundet 
 i midlertidighedsbet. 

66 8 22 6 94 6 2 204 

 Midlertidighedsbet. 
 ej opfyldt (pct. af 
 afslag). 

9,6 2,4 5,0 1,6 14,9 3,2 1,6 7,4 

�

 
 

 
De ansøgere, der modtager afslag på grund af manglende opfyldelse af midlertidighedsbe-
tingelsen, er navnlig ansøgere, der opholder sig i udlandet som udsendt af en herværende 
privat virksomhed, jf. lovens § 2, stk. 2, nr. 1, eller som ansat i en international organisation, 
hvoraf Danmark er medlem (EU, FN m.v.), jf. lovens § 2, stk. 2, nr. 2, eller som opholder sig i 
udlandet af helbredsmæssige årsager, jf. lovens § 2, stk. 2, nr. 5.  
 
 
 

3.4. Samlet antal udlandsdanskere på valglisterne 
 
Som det fremgår af afsnit 2.2. træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse på valg-
listen i tilfælde, hvor udlandsopholdet har varet i mindre end 4 år, og der ikke i øvrigt er tvivl 
om, at årsagsbetingelsen for udlandsopholdet er opfyldt, jf. lovens § 2, stk. 1 og 2, og den til-
hørende ægtefælle/registreret partner/samleverregel. Kommunalbestyrelsen kan endvidere 
fra og med 1. juli 2004 træffe afgørelse i sager om optagelse på valglisten i henhold til lovens 
§ 2, stk. 3, (ansøgeren forventer at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen) og den 
tilhørende ægtefælle/registreret partner/samleverregel. Hovedparten af afgørelserne om op-
tagelse af udlandsdanskere på valglisterne træffes af kommunalbestyrelserne. Valgnævnets 
andel af afgørelserne om optagelse udgør kun en mindre del af det samlede antal afgørelser 
om optagelse. 
 
Alle afslag om optagelse på valglisten meddeles derimod af Valgnævnet, idet kommunalbe-
styrelserne ikke har kompetence til at meddele afslag. 
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Tabel 3.6 viser det antal udlandsdanskere, der har været optaget på valglisterne efter folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 2 eller 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 2 eller 3 ved folketingsvalg, folkeaf-
stemninger og Europa-Parlamentsvalg, der har været afholdt i beretningsperioden (2007-
2013). 
 

�����������
�������������������������������������������������������������������������������������

 Folketingsvalget den 13. november 2007 4904 

 Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen (tronfølgeloven) den 7. juni 2009 4171 

 Folketingsvalget den 15. september 2011 5590 
�

 
Til sammenligning med antal optagne ved folketingsvalget den 13. november 2007 kan næv-
nes, at Valgnævnet i perioden fra den 13. november 2005 til valgdagen den 13. november 
2007 optog i alt 341 ansøgere på valglisten, svarende til 6,9 pct. af det samlede antal optag-
ne på 4904 efter de anførte bestemmelser i folketingsvalgloven.  
 
Til sammenligning med antal optagne ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen 
den 7. juni 2009 kan nævnes, at Valgnævnet i perioden fra den 7. juni 2005 til valgdagen op-
tog i alt 342 ansøgere på valglisten, svarende til 8,2 pct. af det samlede antal optagne på 
4.171 efter de anførte bestemmelser i folketingsvalgloven.  
 
Endelig kan der til sammenligning med antal optagne ved folketingsvalget den 15. september 
2011 nævnes, at Valgnævnet i perioden fra den 15. september 2009 til valgdagen optog i alt 
340 ansøgere på valglisten, svarende til 6,1 pct. af det samlede antal optagne på 5.590 efter 
de anførte bestemmelser i folketingsvalgloven.  
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4.1. Folketingsvalglovens § 2, stk. 1 
 
Bestemmelsen tager alene sigte på sådanne udsendte medarbejdere, som efter statsmyn-
dighedens bestemmelse er forpligtet til at lade sig forflytte fra Danmark til udlandet og tilbage 
igen. Det drejer sig om udsendte til danske repræsentationer i udlandet samt udsendte til in-
ternationale organisationer som f.eks. NATO. Personer, der udsendes af forsvaret eller Be-
redskabsstyrelsen m.fl. til fredsbevarende opgaver i udlandet anses ligeledes for omfat-
tet af bestemmelsen. 
 
Gruppen af de af DANIDA udsendte kontraktansatte bistandseksperter anses ikke for omfat-
tet af § 2, stk. 1, men derimod af § 2, stk. 2, nr. 1. 
 
Den persongruppe, der er omfattet af § 2, stk. 1, er sammenfaldende med den persongruppe 
over 18 år, der som hovedregel ikke skal registreres i CPR som udrejst uanset varigheden af 
udlandsopholdet, hvilket bl.a. har den konsekvens, at de pågældende automatisk optages på 
valglisten, dvs. uden at skulle indgive ansøgning herom. 
 

4.2. Betingelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 
1, om, at vedkommende skal være udsendt for at 
gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk 
offentlig myndighed eller en herværende privat 
virksomhed eller forening 

 
Om personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af �������������������
����������bemærkes, at bestemmelsens målgruppe er offentligt ansatte,�der er udsendt til 
tjeneste i udlandet uden at være pligtige til en sådan udsendelse,�f.eks. ansatte ved danske 
institutter i udlandet eller udsendte korrespondenter�for Danmarks Radio. 
 
Valgnævnet anser ligeledes danske lektorer, der er ansat ved universiteter i udlandet i med-
før af den såkaldte lektorordning, der administreres af Undervisningsministeriet, nu Viden-
skabsministeriet, for omfattet af bestemmelsen eventuelt sammenholdt med folketingsvalglo-
vens § 2, stk. 2, nr. 6. Tilsvarende gælder personer, der er udsendt på forskningsophold i ud-
landet, når opholdet finansieres af det offentlige. 

4. Praksis efter
folketingsvalglovens § 2 

Nyt kapitel 
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Kommunalt og regionalt ansatte, der udsendes til tjeneste i udlandet, er efter Valgnævnets 
praksis også omfattet af bestemmelsen. 
 
Sammenfattende kan anføres, at bestemmelsen ikke blot omfatter personer udsendt af en of-
fentlig myndighed, der udøver egentlige myndighedsbeføjelser, men personer udsendt af en-
hver offentlig institution. 
 
Lokalt ansatte ved danske repræsentationer i udlandet er hverken omfattet af § 2, stk. 1, eller 
stk. 2, nr. 1, da de ikke er (beordret) udsendt. De lokalt ansatte kan dog være omfattet af 
sidestillingsbestemmelsen i nr. 6, når særlige forhold taler derfor. 
 
Om personer udsendt som ansat af ��������������������������������bemærkes, at ker-
neområdet for bestemmelsen er ansatte i en herværende dansk virksomhed, der udstatione-
res til virksomhedens filial eller datterselskab i udlandet, eller som udsendes i forbindelse 
med gennemførelse af projekter. I nogle tilfælde kan diskuteres, om ansatte, der udsendes til 
udenlandske datterselskaber, eventuelt i forbindelse med, at vedkommende overgår til an-
sættelse på kontrakt direkte med det udenlandske datterselskab, er omfattet direkte af nr. 1 
eller af sidestillingsbestemmelsen i nr. 6. I afgørelser om optagelse på valglisten henvises ik-
ke til, hvilken af bestemmelserne i § 2 der danner grundlag for optagelsen. 
 
Udsendte til joint venture-arrangementer, hvori danske virksomheder deltager, er efter Valg-
nævnets praksis også omfattet af bestemmelsen. 
 
Bestemmelsen omfatter – såvel efter sin ordlyd som efter nævnets praksis – ikke blot danske 
virksomheder, men også herværende udenlandsk ejede virksomheder, herunder den lokale 
afdeling af en multinational virksomhed. Ansatte i en herværende afdeling af en multinational 
virksomhed, der udsendes eller forflyttes til en afdeling i et andet land eller til virksomhedens 
hovedsæde, omfattes således efter nævnets praksis også af bestemmelsen. 
 
Derimod er personer, der er lokalt ansatte i en dansk virksomheds udenlandske afdeling 
m.v., eller i en udenlandsk afdeling af en multinational virksomhed, der har en afdeling i 
Danmark, ikke omfattet af bestemmelsen. 
 
Det kan undertiden give anledning til tvivl, om en person er udsendt eller lokalt ansat. I tvivls-
tilfælde lægger nævnet vægt på, om den pågældende inden ansættelsen i udlandet var ansat 
i virksomhedens herværende afdeling, og om ansættelsen har fundet sted med den hervæ-
rende afdeling medvirken, eller, hvis det drejer sig om en multinational virksomhed, som led i 
denne virksomheds personalepolitik. 
 
Personer, der opholder sig i et andet nordisk land som ansat i SAS, anses for at være omfat-
tet af bestemmelsen, uanset om der er tale om udsendelse eller lokal ansættelse. For ansæt-
telse i SAS uden for Norden gælder den almindelige regel, hvorefter den pågældende skal 
være udsendt af SAS i Danmark – med de modifikationer, der i øvrigt gælder for multinatio-
nale virksomheder. 
 
Bestemmelsen omfatter efter nævnets praksis også den gruppe personer, der inden for sø-
farten, luftfarten og rejsebranchen i udlandet udfører en række forskellige opgaver, der typisk 
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varetages af danske statsborgere med midlertidigt ophold på stedet. Det forekommer endvi-
dere, at søfolk tager midlertidigt ophold i udlandet, når de er forhyret med danske skibe, der 
regelmæssigt anløber faste havne i udlandet. Inden for luftfarten og inden for rejsebranchen i 
øvrigt er det ligeledes almindeligt, at der til udstationering er knyttet bolig i udlandet. 
 
Endelig kan nævnes, at korrespondenter og journalister, der er udsendt af danske medier og 
lignende, er omfattet af bestemmelsen, hvorimod freelance journalister ikke er omfattet. De 
vil dog i nogle tilfælde kunne være omfattet af sidestillingsbestemmelsen i § 2, stk. 2, nr. 6. 
 
Om personer udsendt som ansat i �����������������������kan som eksempler på person-
grupper, der er omfattet af bestemmelsen, nævnes missionærer udsendt af Det danske Mis-
sionsselskab, præster udsendt af Dansk Kirke i Udlandet eller af Den Danske Sømandskirke i 
Fremmede havne samt personer udsendt af KFUM/K. 
 
Tilsvarende er personer udsendt til tjeneste i udlandet af andre danske foreninger, herunder 
brancheorganisationer og lignende, omfattet af bestemmelsen. 
 

4.3. Betingelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 
2, om, at vedkommende skal opholde sig i 
udlandet som ansat i en international 
organisation, hvoraf Danmark er medlem 

 
Der skal være tale om en international organisation, hvoraf det ”officielle” Danmark, dvs. den 
danske stat, er medlem. 
 
Som eksempler på sådanne internationale organisationer, hvoraf Danmark er medlem, kan 
nævnes EU (med underorganisationer, herunder Europaskolen), FN (med underorganisatio-
ner som WHO, FAO, UNESCO, UNDP, UNICEF o.s.v.), NATO, Den Europæiske Patentor-
ganisation, Europæisk Rumfartsagentur (ESA), Den Europæiske Kerneforskningsorganisati-
on (CERN), Det Europæiske Sydobservatorium (ESO) og Internationalt Atomenergi Agentur 
(IAEA). 
 
Som eksempler på internationale organisationer, som ikke er omfattet, kan nævnes internati-
onale organisationer, der ikke er sammenslutninger af stater - de såkaldte Non Governmental 
Organizations (NGO) – uanset om danske organisationer eller personer er medlemmer af 
sådanne organisationer. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en sådan organi-
sation, vil dog efter omstændighederne kunne være omfattet af sidestillingsbestemmelsen i 
lovens § 2, stk. 2, nr. 6, eller eventuelt direkte af nr. 1. 
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4.4. Betingelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 

3, om, at vedkommende skal være udsendt for at 
gøre tjeneste i udlandet af en dansk 
hjælpeorganisation 

 
Bestemmelsen omfatter efter nævnets praksis bl.a. personer udsendt af Dansk Røde Kors, 
Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og IBIS. 
 

4.5. Betingelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 
4, om, at vedkommende skal opholde sig i 
udlandet i uddannelsesøjemed 

 
Begrebet ”uddannelsesøjemed” eller ”uddannelse” er ikke nøjere defineret, hverken i loven 
eller dens forarbejder. Begrebet uddannelse har en fast kerne bestående af, hvad der kan 
karakteriseres som ”formaliseret uddannelse”. Begrebet er imidlertid ikke begrænset hertil, 
idet (lønnet) arbejde, hvad enten det finder sted før påbegyndelsen af den formaliserede ud-
dannelse, under uddannelsen eller efter afslutningen af denne, i nogle tilfælde må betragtes 
som uddannelse. 
 
Uddannelsesøjemed foreligger utvivlsomt, hvis ansøgeren er indskrevet ved en læreanstalt 
og følger en skolemæssig eller skemalagt undervisning med henblik på opnåelse af en grad 
som student, bachelor (BA), kandidat (master), eller licentiat (ph.d.). Tilsvarende gælder de 
erhvervsfaglige uddannelser, så som svend, teknikumingeniør, merkonom, korrespondent 
m.v. Det er uden betydning, om uddannelsen er påbegyndt i Danmark, og om vedkommende 
vender tilbage for at afslutte uddannelsen her, eller om hele uddannelsesforløbet finder sted i 
udlandet. 
 
Også kunstneriske uddannelser som skuespiller, musiker, dramaturg osv. er omfattet. Musik-
studerende, der opholder sig i udlandet for at modtage ikke-formaliseret privat undervisning, 
er ligeledes anset for omfattet af uddannelsesøjemed. Også mindre traditionelle uddannelser 
er anset for omfattet (kiropraktor, terapeut, skønhedsekspert, dykkerinstruktør osv.). 
 
Det afgørende er efter nævnets praksis, om der med det danske samfunds baggrund er tale 
om en uddannelse med et nogenlunde fastlagt forløb og med noget, der ligner en ”erhvervs-
kompetence” som resultat. 
 
Uddannelsen skal være hovedsagen, hvilket indebærer, at sprogundervisning for at kunne 
klare sig på landets sprog eller generelt at forbedre sine sprogkundskaber, ikke er tilstrække-
ligt. Au pair-ophold, udlandsophold med henblik på pointsamling til videre uddannelse i Dan-
mark eller almindelig forbedring af sine faglige og sproglige kvalifikationer gennem arbejde i 
udlandet inden for sit fag er ikke tilstrækkeligt til, at der foreligger uddannelsesøjemed. 
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I denne forbindelse bemærkes, at au pair-ophold og udlandsophold for at samle point til for-
bedring af de pågældendes muligheder for optagelse på en uddannelsesinstitution eller for 
mere generelt at forbedre deres muligheder for at gennemføre en uddannelse, normalt vil ha-
ve en varighed på under 2 år. De pågældende vil derfor normalt opfylde betingelserne for at 
blive optaget på valglisten i medfør af § 2, stk. 3. 
 
I tilfælde, hvor en bestemt slags erhverv eller arbejdserfaring er en betingelse for at blive op-
taget på en bestemt uddannelse eller indgår som et led i uddannelsen, kan udlandsophold, 
hvor arbejde er hovedsagen, dog være at anse som uddannelsesøjemed. Som eksempel kan 
nævnes erhvervsuddannelsernes praktik og arbejde som stagiaires eller traineer inden for 
fag, hvor det er almindeligt, f.eks. hotelfag. Også i disse tilfælde gælder, at udlandsopholdet 
normalt vil have en varighed på under 2 år, hvorfor de pågældende i stedet kan ansøge om 
at blive optaget på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, og dermed uden at det er nødvendigt at 
gå ind i nærmere overvejelser om, hvorvidt formålet med udlandsopholdet er omfattet af ud-
dannelsesøjemed eller ej. 
 
Som eksempler på fag, hvor erhvervserfaring efter afsluttet formaliseret uddannelse har be-
tydning, kan nævnes lægeuddannelsen, hvor erhvervserfaring er en betingelse for at opnå til-
ladelse til selvstændigt virke og ved videreuddannelse til speciallæge. Endvidere kan nævnes 
tandlægeuddannelsen, hvor opnåelse af jus practicandi ligeledes kræver erhvervserfaring. 
 
Vedrørende afgrænsningen mellem uddannelse og arbejde i relation til arbejde, der består i 
forskning, og som ligger efter den formaliserede uddannelse, dvs. når det drejer sig om 
post.doc.-stillinger og lignende, bemærkes, at forskning i denne sammenhæng som ud-
gangspunkt må bedømmes som arbejde. Under visse betingelser vil sådan forskning dog 
kunne anses for at være uddannelse. 
 
Nævnet har ved optagelse af forskere på folketingsvalglisten efter lovens § 2, stk. 2, nr. 4, 
sammenholdt med nr. 6, således fastlagt den retningslinje, at der skal være tale om en ikke-
tenure position, dvs. at der ikke må være tale om en fastansættelse på den pågældende insti-
tution, og uddannelsen/ansættelsen ved uddannelsesinstitutionen skal finde sted i umiddel-
bar tilknytning til det allerede afsluttede uddannelsesforløb. Forskere i tenure, hvad enten det 
er i udlandet eller herhjemme (f.eks. danske gæsteprofessorer ved et udenlandsk universitet, 
der har fået orlov fra en stilling ved et dansk universitet), vil således normalt ikke opfylde be-
tingelserne for optagelse på folketingsvalglisten, hverken efter nr. 4 eller nr. 6. I det omfang 
udlandsopholdet varer under 2 år, vil de pågældende dog kunne optages på valglisten efter § 
2, stk. 3. 
 
Højskoleophold i udlandet betragtes som uddannelsesøjemed. 
 
Om børn, hvis forældre er omfattet af § 2, fremgår af beretningen for 1985-92, at Valgrets-
nævnet indtil 1. januar 1989 i adskillige tilfælde havde optaget unge, hvis forældre var omfat-
tet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, på valglisten uafhængigt af, om de unge selv op-
fyldte betingelserne i § 2, stk. 2. Fra 1. januar 1989 ændrede nævnet denne praksis, således 
at de nævnte unge kun optages på valglisten, såfremt de selv er omfattet af en af person-
grupperne i § 2, stk. 2. De unge, der bor hos forældre, og som netop har opnået valgretsalde-
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ren (18 år), vil typisk opfylde kravet om uddannelsesøjemed, idet de stadig går i skole eller 
har påbegyndt en uddannelse. 
 

4.6. Betingelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 
5, om, at vedkommende skal opholde sig i 
udlandet af helbredsmæssige grunde 

 
Nævnet har fulgt den praksis at imødekomme ansøgninger fra personer, som har taget op-
hold uden for Danmark i en sen alder (dvs. fra et tidspunkt, hvor de pågældende må betrag-
tes som pensionister), og som angiver helbredsmæssige forhold som årsag til udlandsophol-
det suppleret med oplysning om, hvilke konkrete helbredsmæssige forhold, det drejer sig om. 
Nævnet kræver dog ingen dokumentation i form af lægeerklæringer eller lignende for, at op-
hold det pågældende sted i udlandet må antages at have en gavnlig virkning på ansøgerens 
helbred. Også ophold i udlandet af helbredsmæssige årsager skal i være midlertidigt, for at 
man kan optages på valglisten under udlandsophold. Gives der således i ansøgningen op-
lysning om, at udlandsopholdet forventes at blive permanent, kan den pågældende således 
ikke optages på valglisten. 
 
Der kan i denne forbindelse henvises til, at den daværende indenrigsminister i forbindelse 
med Folketingets behandling af det tilgrundliggende lovforslag som svar på et udvalgs-
spørgsmål blandt andet oplyste, at det dog næppe ville være sandsynligt, at nævnet i almin-
delighed ville kræve dokumentation for, at opholdet var helbredsmæssigt begrundet (ministe-
rens besvarelse den 25. marts 1980 af spørgsmål nr. 4 fra Kommunaludvalget). 
 
Personer, der på grund af alvorlig sygdom eller høj alder tager til udlandet for at blive plejet af 
pårørende, er ligeledes blevet anset for omfattet af bestemmelsen. 
 

4.7. Sidestillingsbestemmelsen i folketingsvalglovens § 
2, stk. 2, nr. 6 

 
I en del tilfælde kan det diskuteres, om en persongruppe er omfattet direkte af den pågæl-
dende bestemmelse eller af sidestillingsbestemmelsen i nr. 6. Det gælder navnlig for næv-
nets praksis efter den del af nr. 1, der omhandler personer, der er udsendt for at gøre tjene-
ste i udlandet som ansat af en herværende privat virksomhed, samt efter nr. 4, der omhand-
ler personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 
 
Nævnet har således efter nr. 1, sammenholdt med nr. 6, optaget visse personer, der forud for 
en lokal ansættelse i en virksomhed i udlandet har været ansat i en dansk afdeling af virk-
somheden, og hvor denne afdeling har medvirket i forbindelse med lokalansættelsen. Nr. 1, 
sammenholdt med nr. 6, har desuden været anvendt i tilfælde, hvor opholdet i udlandet er et 
led i et multinationalt selskabs personalepolitik, og pågældende ansøger forinden har været 
ansat (haft en turnusperiode) i virksomhedens danske afdeling. 
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Nr. 1, sammenholdt med nr. 6, har også fundet anvendelse i tilfælde, hvor en herværende 
virksomhed medvirker ved rekrutteringen, men pågældende ansøger efterfølgende ansættes 
lokalt. 
 
Som eksempel på personer, der er optaget efter nr. 4, sammenholdt med nr. 6, kan nævnes 
personer, der efter afslutning af formaliseret uddannelse som forsker (ph.d. og lignende) an-
sættes i en forskerstilling ved en uddannelsesinstitution, når uddannelsen/ansættelsen finder 
sted i umiddelbar tilknytning til det allerede afsluttede uddannelsesforløb, og der ikke er tale 
om en fastansættelse på den pågældende institution. Det har i de pågældende tilfælde typisk 
været oplyst, at ansættelsen var tidsbegrænset til 2 år. 
 
Blandt de rene tilfælde, hvor en persongruppe er anset for omfattet af nr. 6, kan i overens-
stemmelse med, hvad der er nævnt som svar på et udvalgsspørgsmål under Folketingets 
behandling af det tilgrundliggende lovforslag (ministerens besvarelse den 25. marts 1980 af 
spørgsmål nr. 12 fra Kommunaludvalget) nævnes danske lærere ansat ved de danske skoler 
i Sydslesvig. Også udlandsophold begrundet i ansættelse ved Flensborg Avis har været an-
set for omfattet af nr. 6. 
 
Som andre eksempler på anvendelse af bestemmelsen kan nævnes lokalt ansatte ved dan-
ske repræsentationer i udlandet. 
 
Generelt om lokalt ansatte er det nævnets opfattelse, at disse normalt ikke kan sidestilles 
med de udsendte, der er nævnt i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 1. For de lokalt ansatte 
ved de danske repræsentationer i udlandet gør der sig imidlertid det særlige forhold gælden-
de, at de pågældende, såfremt de havde været beordret udsendt, ville have været omfattet af 
de særlige diplomatregler i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, dvs. have været anset for at have 
bevaret en ganske særlig nær tilknytning til riget. På denne baggrund har Valgnævnet fundet, 
at lokalt ansatte ved danske repræsentationer i udlandet kan være omfattet af § 2, stk. 2, nr. 
6, når særlige forhold taler herfor. 
 

4.8. Midlertidighedsbetingelsen i folketingsvalglovens 
§ 2, stk. 2 

 
Det er en fælles betingelse for de persongrupper, der er omfattet af § 2, stk. 2, at vedkom-
mende midlertidigt skal have taget ophold i udlandet. 
 
Siden sin nedsættelse i 1980 og indtil udgangen af 2002 fulgte Valgretsnævnet den retnings-
linje med hensyn til kravet om midlertidighed, at personer, der opholdt sig i udlandet af de år-
sager, der er nævnt i § 2, stk. 2, og hvis udlandsophold ikke oversteg 12 år kunne optages på 
valglisten. Ansøgere, der på ansøgningstidspunktet havde opholdt sig mere end 12 år i ud-
landet, kunne derfor normalt ikke optages på valglisten. 
 
Ved Valgretsnævnets praksisændring, som blev bekendtgjort ved nævnets meddelelse af 2. 
juli 2002 har nævnet besluttet at sænke den øverste grænse for det åremål for ophold i ud-
landet, der i almindelighed kan anses for midlertidigt. Nævnet har således besluttet med virk-
ning for ansøgninger, de indgives fra og med 1. januar 2003, at følge den retningslinje, at an-
søgere, der på ansøgningstidspunktet har opholdt sig mere end 8 år (mod hidtil 12 år) i ud-
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landet, normalt ikke vil blive optaget på folketingsvalglisten. Da en optagelse på folketings-
valglisten gælder i to år fra afgørelsesdatoen, vil dette kunne betyde, at personer med ophold 
i udlandet kan stemme til folketingsvalg indtil 10 år, efter at de er udrejst, mod hidtil indtil 14 
år efter udrejsen. 
 

4.9. Betingelsen i folketingsvalgloven § 2, stk. 3, om 
hensigt til at vende tilbage til riget inden for 2 år 
efter udrejsen 

 
En af ansøgeren underskreven erklæring om, at vedkommende agter at vende tilbage til riget 
inden for 2 år efter udrejsen, vil sædvanligvis udgøre et tilstrækkeligt grundlag for optagelse 
på valglisten. Der kræves således sædvanligvis ikke nogen nærmere dokumentation for eller 
begrundelse i øvrigt for rigtigheden af den tilkendegivne hensigt. 
 

4.10. Valgret til ægtefæller, registrerede partnere og 
samlevere til personer, der er omfattet af 
folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 

 
Efter nævnets praksis er det afgørende, at hovedpersonen, dvs. den person, der direkte op-
fylder en af de i § 2, stk. 2, nævnte årsagsbetingelser, opfylder midlertidighedsbetingelsen, 
henholdsvis at hovedpersonen agter at vende tilbage til riget inden 2 år efter udrejsen, jf. lo-
vens § 2, stk. 3. 
 
Hvis hovedpersonen har opholdt sig mindre end 8 år i udlandet, har også den samlevende 
ægtefælle/registrerede partner/samlever valgret, uanset om denne måtte have opholdt sig 
mere end 8 år i udlandet. Hvis hovedpersonen har opholdt sig mere end 8 år i udlandet, har 
ægtefællen/den registrerede partner/samleveren ikke valgret, uanset om denne måtte have 
opholdt sig mindre end 8 år i udlandet. 
 
For ugifte samlevende vil der i praksis kun kunne forekomme en beskeden tidsforskel mellem 
varigheden af hovedpersonens og bipersonens udlandsophold som følge af kravet om, at 
fælles bopæl skal være etableret inden udrejsen. 
 
Valgretsnævnet har endvidere anlagt den praksis, at danske ægtefæller/registrerede partne-
re/ugifte samlevere til udlændinge, der opfylder årsagsbetingelsen i folketingsvalglovens § 2, 
stk. 1 eller 2, anses for at have bevaret fast bopæl i riget og dermed valgret, uanset at ho-
vedpersonen ikke opfylder alle de andre valgretsbetingelser. 
 
Samlivsforhold ud over parternes erklæring vil normalt være dokumenteret ved, at parterne 
har været tilmeldt samme adresse i folkeregistret inden udrejsen, og at de (nogenlunde) sam-
tidig anmelder udrejse og i forbindelse hermed angiver fælles adresse i udlandet. 
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Tilsvarende gælder det for anvendelse af ægtefælle/registreret partner/samleverreglen i rela-
tion til lovens § 2, stk. 3, at det afgørende er, at hovedpersonen agter at vende tilbage til riget 
inden for 2 år efter udrejsen. 
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5.1 Anmeldelse af nyt parti, der ønsker at deltage i 
folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg 

 
Der er ikke fastsat regler i valglovgivningen eller anden lovgivning med betingelser for dan-
nelse af et parti. Enhver kan således stifte et nyt parti og drive politisk virksomhed. Dette 
gælder i øvrigt uanset, om den pågældende har valgret eller er valgbar. 
 
Efter § 11, stk. 1, i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014) har parti-
er, der ved sidste folketingsvalg har opnået repræsentation i Folketinget og fortsat er repræ-
senteret i dette, ret til at deltage i folketingsvalg.  
 
Tilsvarende har partier, der ved et folketingsvalg afholdt senest 6 uger før valgdagen har op-
nået repræsentation i Folketinget, og som 6 uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i det-
te, samt partier, der ved det sidst afholdte valg til Europa-Parlamentet har opnået repræsen-
tation i Europa-Parlamentet, som 6 uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i dette, efter § 
10, stk. 1, i Europa-Parlamentsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014) ret til 
at deltage i Europa-Parlamentsvalg.   
 
Ønsker et nyt parti at deltage i folketingsvalg, skal partiet forinden anmeldes for økonomi- og 
indenrigsministeren senest kl. 12 femten dage før valgdagen, jf. folketingsvalglovens § 12, 
stk. 1.  
 
Efter § 12, stk. 1, skal partiet samtidig med anmeldelsen indlevere et antal vælgererklærin-
ger, der svarer til mindst 1/175 af samtlige gyldige stemmer afgivet ved det sidst afholdte fol-
ketingsvalg. Ved folketingsvalget den 15. september 2011 blev der afgivet i alt 3.545.368 
gyldige stemmer. For at deltage i det næste folketingsvalg skal et nyt parti derfor indsamle og 
indlevere (gyldige) erklæringer fra mindst 20.260 vælgere.  
 
En tilsvarende procedure gælder for anmeldelse af nye partier, der ønsker at deltage i valget 
af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 1, 
idet nye partier skal anmeldes til økonomi- og indenrigsministeren kl. 12 otte uger før valgda-
gen og indsamle og indlevere (gyldige) erklæringer fra et antal vælgere, der svarer til mindst 
2 pct. af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg, dvs. for tiden ca. 
70.908. Tærsklen er således mere end 3 gange så høj som for folketingsvalg, hvilket bl.a. 
skyldes, at der er væsentligt færre mandater (13) at konkurrere om. 

 

5. Godkendelse af partinavn 
for nye partier 

Nyt kapitel 
 



32

���������� Godkendelse af partinavn for nye partier�

 

 

Vælgererklæringerne indsamles af partiet på en blanket, som forinden skal godkendes af 
Valgnævnet. Samtidig med godkendelse af vælgererklæringsblanketten tager Valgnævnet 
stilling til, om nævnet kan godkende navnet på det pågældende nye parti efter reglerne i fol-
ketingsvalglovens § 13, der opregner en række forhold, der kan være til hinder for, at et nyt 
navn på et parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg – eller Europa-Parlamentsvalg, jf. Eu-
ropa-Parlamentsvalglovens § 12 – kan godkendes. Reglerne om godkendelse af partinavne 
gennemgås nedenfor i afsnit 5.2. 
 
Det første skridt til etableringen af et nyt parti, der ønskes opstillet til folketings- eller Europa-
Parlamentsvalg, er således i praksis, at partistifteren henvender sig til Valgnævnet med an-
modning om godkendelse af det nye partinavn og den tilhørende blanket til indsamling af 
vælgererklæringer.  
 
Først når partiet har fået denne godkendelse og har indsamlet det nødvendige antal vælger-
erklæringer, anmeldes partiet til ministeren til deltagelse i det pågældende valg. Erfaringsvis 
er det imidlertid langt de færreste, der når så langt. 
 
Når Valgnævnet godkender et partinavn, optages partinavnet i Partinavneregistret, jf. § 13, 
stk. 4, i folketingsvalgloven, og partiet opnår eneret til at benytte det pågældende navn i god-
kendelsesperioden, dvs. i tre år fra godkendelsens dato. Der opkræves ikke gebyr for regi-
strering i Partinavneregistret. Partinavneregistret ajourføres løbende af Valgnævnets sekreta-
riat og offentliggøres på ministeriets hjemmeside.  
 
Opstillingsberettigede partier registreres også i Partinavneregistret. Navne på partier, der har 
været, men ikke længere er opstillingsberettigede til folketingsvalg, er registreret i Partinavne-
registret og beskyttet i 5 valgperioder fra det valg, hvor de sidst opstillede uden at opnå re-
præsentation i Folketinget. Partier, der har været, men ikke længere er opstillingsberettigede 
til Europa-Parlamentsvalg, er tilsvarende registreret i Partinavneregistret og beskyttet i 4 
valgperioder fra det valg, hvor partiet sidst deltog i Europa-Parlamentsvalg.  
 
Godkendelsen af partinavn og vælgererklæringsblanket er gyldig i 3 år regnet fra godkendel-
sens dato, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 2, 2. pkt., og Europa-Parlamentsvalglovens § 11, 
stk. 2, 2. pkt.  
 
Valgnævnet kan efter ansøgning forlænge godkendelsen af formularen og partinavnet for et 
år regnet fra udløbet af den tidligere godkendelse, hvis der er grund til at antage, at der inden 
for denne periode vil blive foretaget partianmeldelse, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 3, 1. 
pkt. Forlængelse kan i særlige tilfælde ske flere gange, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 3, 2. 
pkt. En ansøgning om forlængelse kan, bortset fra ganske særlige tilfælde, senest indgives 
ved udløbet af den tidligere godkendelse. Indgives ansøgning om forlængelse af godkendel-
se senest ved udløbet af den tidligere godkendelse, opretholdes godkendelsen, indtil der er 
truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, jf. folketingsvalglovens § 12, 
stk. 3, 3. og 4. pkt. Der gælder tilsvarende regler efter Europa-Parlamentsvalglovens § 11, 
stk. 3. 
 
Er partianmeldelse ikke foretaget inden for den periode, hvor godkendelsen af partiets formu-
lar til vælgererklæring og en eventuel forlængelse af denne gælder, kan den, der har fået par-
tiets formular til vælgererklæring godkendt, tidligst indgive ansøgning om godkendelse af en 
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formular med det samme partinavn et år efter udløbet af den tidligere godkendelse. Dette 
gælder dog ikke, hvis andre ikke kan få godkendt partinavnet, fordi navnet inden for de sene-
ste 5 henholdsvis 4 valgperioder har været navnet på et parti, der har været opstillingsberet-
tiget til folketings- henholdsvis Europa-Parlamentsvalg, eller fordi det ved endelig dom er 
fastslået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at ansøgeren på andet grundlag end reglerne 
om godkendelse af partinavne har eneret til navnet. Der henvises til folketingsvalgloven § 12, 
stk. 4, og Europa-Parlamentsvalgloven § 11, stk. 4. 
 
 

5.2. Godkendelse af partinavn og tilhørende 
formular til vælgererklæring for nye partier 

 
Valgnævnet blev ved lov nr. 222 af 8. april 2008 pr. 1. juli samme år tildelt kompetence til at 
godkende formular til vælgererklæringer samt partinavne. Samtidig ændredes godkendelses-
perioden fra to til tre år, mens reglerne om forlængelse af en godkendelse blev strammet.  
Kapitel 6 indeholder statistik over de sager om partigodkendelse, som Valgnævnet har be-
handlet. I kapitel 7 redegøres for Valgnævnets praksis for godkendelse af navne på nye par-
tier og i kapitel 8 for nævnets praksis for forlængelse af godkendelser.  
 
Folketingsvalglovens § 13, stk. 1 og 2, indeholder regler om, hvilke navne på et nyt parti 
Valgnævnet ikke kan godkende. Reglerne finder også anvendelse ved godkendelse af navne 
på nye partier, der ønsker opstilling til Europa-Parlamentsvalg, jf. Europa-
Parlamentsvalglovens § 12. Et parti kan ikke få godkendt et navn, som er identisk med eller 
kan give anledning til forveksling med et navn på et allerede eksisterende parti. Loven inde-
holder en nærmere opregning af, i hvilke situationer partinavne er beskyttet over for identiske 
eller forvekslelige partinavne: 
 

 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er navnet på et parti, der er opstil-
lingsberettiget til folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1. Et opstil-
lingsberettiget parti er efter lovens § 11 et parti, der er repræsenteret i Folketinget, 
eller et parti, der er anmeldt for økonomi- og indenrigsministeren med det fore-
skrevne antal vælgererklæringer, jf. lovens § 12, stk. 1, og ovenfor kapitel 5.1. 

 
 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er navnet på et parti, der har været 

opstillingsberettiget til folketingsvalg, med mindre der er forløbet mindst 5 valgperi-
oder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens  
§ 13, stk. 1, nr. 2. 

 
 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er godkendt af Valgnævnet, som 

navnet på et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg, folketingsvalglovens § 
13, stk. 1, nr. 3. 

 
 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er navnet på et parti, der har ret til at 

deltage i Europa-Parlamentsvalg, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 4. 
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 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er navnet på et parti, der tidligere har 
haft ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg, med mindre der er forløbet mindst 4 
valgperioder, siden partiet sidst deltog i Europa-Parlamentsvalg, jf. folketingsvalglo-
vens § 13, stk. 1, nr. 5. 

 
 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som er godkendt af Valgnævnet, som 

navnet på et nyt parti, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalg; jf. folketings-
valglovens § 13, stk. 1, nr. 6. 

 
 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som kan give anledning til forveksling 

med et eksisterende partis navn, således som dette er defineret i lovens § 13, stk. 
1, nr. 1-6, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 7. 

 
 Efter folketingsvalglovens § 13, stk. 2, kan et nyt parti ikke få godkendt et navn, så-

fremt det ved endelig dom er fastslået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en 
anden på andet grundlag har eneret til navnet. I så tilfælde kan navnet dog god-
kendes med rettighedshaverens samtykke.  

 
Det er navnlig spørgsmålet om et ønsket nyt partinavns mulige forvekslelighed med et aktuelt 
eller tidligere godkendt partinavn, der udgør en væsentlig del af de fortolkningsspørgsmål, 
som Valgnævnets arbejde med partinavnesager indebærer.  Valgnævnets praksis er beskre-
vet i afsnit 7.1. 
 
Folketingsvalglovens § 13, stk. 3, indeholder en bestemmelse, hvorefter Valgnævnet kan til-
bagekalde en godkendelse af et partinavn, hvis det viser sig, at det ved endelig dom er fast-
slået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne om 
godkendelse af partinavne har eneret til det godkendte partinavn, og vedkommende ikke 
samtykker i partiets brug af navnet. Er partiet anmeldt for økonomi- og indenrigsministeren 
bortfalder partiets ret til at deltage i folketingsvalg ved tilbagekaldelsen. 
 
Samtidig med godkendelse af et nyt partis navn godkender Valgnævnet den formular, hvorpå 
vælgererklæringerne afgives, jf. § 12, stk. 2, i folketingsvalgloven og 11, stk. 2, i Europa-
Parlamentsvalgloven. 
 
Formularen skal ud over partinavnet indeholde partiets kontaktoplysninger (adresse og evt. 
telefonnummer, e-mailadresse, website), felter til underskriverens navn, adresse, cpr.nr. og 
dateret underskrift, samt felter til attestation fra borgerservice.  
 
Valgnævnets sekretariat stiller på sin hjemmeside en standardvælgererklæring til rådighed, 
som ansøgere kan anvende. Ansøgere har også mulighed for at meddele sekretariatet de 
fornødne kontaktoplysninger, hvorefter nævnet udarbejder formularen på det nye partis veg-
ne.  
 
Det bemærkes, at Folketinget har vedtaget lov nr. 312 af 29. marts 2014, hvorefter økonomi- 
og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at indsamlingen af vælgererklæringer skal 
ske ved brug af et digitalt system. I den forbindelse ophæves reglerne om Valgnævnets god-
kendelse af den formular, hvorpå vælgererklæringerne skal afgives. Økonomi- og indenrigs-
ministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.   
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6.1. Modtagne ansøgninger og trufne afgørelser 
 
Valgnævnet fik kompetence til at træffe afgørelse i partinavnesager den 1. juli 2008. Valg-
nævnets virksomhed for perioden 1. juli 2008-2013 fremgår af de nedenstående tabeller. 
 
 

�����������
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� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

Behandlede ansøgninger om godkendelse 
af nye partinavne (partinavnesager) 

15 22 50 42 38 34 201 

Behandlede ansøgninger om forlængelse 
af godkendelse 

4 4 6 4 2 4 24 

Behandlede ansøgninger om ændring af 
vælgererklæring 

2 1 4 5 0 4 16 

����������������������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����
�

 
 

Det fremgår af tabel 6.1, at Valgnævnet i perioden fra den 1. juli 2008 til udgangen af 2013 
har behandlet i alt 241 ansøgninger vedrørende partinavne, hvoraf 201 har været ansøgnin-
ger om godkendelse af et nyt partinavn.  
 
Derudover fremgår det af tabel 6.1, at 2008 og 2009 er de år i beretningsperioden, hvor 
Valgnævnet har behandlet færrest ansøgninger. Det bemærkes her, at 2008 ikke indgår i be-
retningen som et helt år, da Valgnævnet, som oplyst ovenfor, ikke havde kompetence til at 
træffe afgørelse i sager vedrørende partinavne før 1. juli 2008. De år, hvor Valgnævnet har 
behandlet flest ansøgninger, er 2010 og 2011. 
 

6. Valgnævnets virksomhed 
i sager om partinavne 

Nyt kapitel 
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- Nye partinavne 10 21 42 34 27 28 162 

- Forlængelse 2 3 5 0 1 1 12 

- Ændret vælgererklæring 2 1 4 5 0 4 16 

������������� �� �� �� ��� ��� �� ���

- Nye partinavne 5 1 8 8 11 6 39 

- Forlængelse 2 1 1 4 1 3 12 

- Ændret vælgererklæring 0 0 0 0 0 0 0 

����������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����
�

 
 

Af tabel 6.2 fremgår, at Valgnævnet i beretningsperioden har godkendt 162 nye partinavne 
og givet afslag på godkendelse af nyt partinavn i 39 sager. Valgnævnet har således godkendt 
et nyt partinavn i 80,6 procent af sagerne og givet afslag i 19,4 procent af sagerne. 
 
Tabel 6.3 indeholder en oversigt over antallet af partinavnesager, hvor Valgnævnet har god-
kendt et nyt partinavn efter, at Valgnævnet i sine overvejelser har inddraget risikoen for for-
veksling med et allerede godkendt partinavn. 
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Godkendelser efter overvejet 
forvekslingsrisiko med opstillings- 
berettiget parti til FT 

1 2 2 2  0 0 7 

Godkendelser efter overvejet 
forvekslingsrisiko med tidligere  
opstillingsberettiget parti til FT 

1 3 2 0 0 0 6 

Godkendelser efter overvejet 
forvekslingsrisiko med opstillings- 
berettiget parti til EP 

1 0 0 0 0 0 1 

Godkendelser efter overvejet 
forvekslingsrisiko med tidligere  
opstillingsberettiget parti til EP 

0 0 0 0 0 0 0 

Godkendelser efter overvejet 
forvekslingsrisiko med godkendt  
nyt partinavn  

4 4 5 5 5 5 28 

Nogle observationer indgår mere end én gang i tabellen. Dette skyldes, at nogle partinavne er overvejet ift. for-
vekslingsrisiko med partinavne i mere end én kategori. Det totale antal godkendelser efter overvejet forveks-
lingsrisiko var i 2008: 4, 2009: 6, 2010: 7, 2011: 6, 2012: 5 og 2013:5. 

�

 
 

Det fremgår af tabel 6.3, at i de partinavnesager, hvor Valgnævnet i sine overvejelser har 
inddraget risikoen for forveksling og samtidig godkendt partinavnet, er denne risiko i største-
delen af sagerne overvejet i forhold til nye godkendte partinavne. Det bemærkes dog, at 
Valgnævnet i flere af partinavnesagerne har inddraget forvekslingsrisikoen ved flere af kate-
gorierne af godkendte partinavne. 
 
Tabel 6.4 indeholder en oversigt over partinavnesager, hvor der er givet afslag på godken-
delse af nye partinavne samt begrundelsen for afslaget. 
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Forvekslingsrisiko eller sammen- 
fald med navnet på et opstillings- 
berettiget parti til FT 

2 0 2 0 2 3 9 

Forvekslingsrisiko eller sammen- 
fald med navnet på et tidligere 
opstillingsberettiget parti til FT 

1 1 1 0 1 1 5 

Forvekslingsrisiko eller sammen- 
fald med navnet på et opstillings- 
berettiget parti til EP 

0 0 0 0 0 0 0 

Forvekslingsrisiko eller sammen- 
fald med navnet på et tidligere 
opstillingsberettiget parti til EP 

0 0 0 0 0 0 0 

Forvekslingsrisiko eller sammen- 
fald med navnet på et andet god- 
kendt nyt partinavn 

3 1 5 7 8 3 27 

Afslag af andre årsager 0 0 2 3 3 0 8 

Nogle observationer indgår mere end én gang i tabellen. Dette skyldes, at nogle partinavne er vurderet som væ-
rende i forvekslingsrisiko med partinavne i mere end én kategori. Det totale antal afslag begrundet i forvekslings-
risiko var i 2008: 5, 2009: 1, 2010: 6, 2011: 7, 2012: 8 og 2013: 6. 

�

 
 

Det fremgår af tabel 6.4, at der i otte sager, på baggrund af andre årsager end forvekslingsri-
siko, er givet afslag på godkendelse af nyt partinavn. Disse andre årsager har i de konkrete 
sager blandt andet dækket over partinavne, der indeholdt anstødelige ord eller uacceptabel 
sprogbrug, partinavne, hvor den bærende del af navnet var en ren bogstavkombination og 
partinavne, der har været særligt fremhævet ved brug af særlige kendetegn m.v. (se afsnit 
7.4).  
  

6.2. Ansøgninger om forlængelse af godkendelse af 
partinavn 

 
Det fremgår af tabel 6.1 (se ovenfor afsnit 6.1), at Valgnævnet i beretningsperioden har be-
handlet 24 ansøgninger om forlængelse af godkendelse af partinavne. Antallet af behandlede 
ansøgninger har ligget relativt stabilt på fire i årene 2008, 2009, 2011 og 2013, mens der i 
2010 blev indgivet seks ansøgninger og i 2012 blev der indgivet to. 
 
Derudover fremgår det af tabel 6.2 (se ovenfor afsnit 6.1), at antallet af de godkendte forlæn-
gelser har varieret fra år til år, men at der samlet blev givet godkendelse til halvdelen af de 
ansøgte forlængelser. Forlængelsen blev således godkendt i 12 sager, og der blev givet af-
slag på godkendelse i 12 sager. 
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Manglende aktivitet i godkendelses- 
perioden 

1 0 0 2 1 2 6 

For sent indgivet ansøgning 0 1 1 2 0 1 5 

Afslag af andre årsager 1 0 0 0 0 0 1 
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Årsager til Valgnævnets afslag på forlængelse af godkendelser af partinavne er angivet i ta-
bel 6.5. Af tabellen fremgår, at Valgnævnets afslag har fordelt sig stort set ligeligt mellem af-
slag begrundet i, at ansøgninger om forlængelse er indgivet efter partinavnes godkendelses 
udløb og afslag begrundet i manglende aktivitet i godkendelsesperioden, dvs. i de tre år fra 
godkendelsens dato.  
 
Der er i en enkelt sag givet afslag på forlængelse af andre årsager. I denne sag var godken-
delsen af partinavnet forinden blevet tilbagekaldt af ministeriet, da partiet efter ansøgning 
herom fik godkendt et andet partinavn. Partiet havde i den konkrete sag søgt om forlænget 
godkendelse af det partinavn, der var blevet tilbagekaldt. Derudover var partinavnet forinden 
blevet tildelt en borger, der havde ansøgt herom.  
 
Der henvises til kapitel 8 for en nærmere beskrivelse af Valgnævnets praksis i forbindelse 
med vurderinger af, om godkendelser kan forlænges. 
 

6.3. Klagesager 
 
Tabel 6.6 viser et overblik over de klagesager, som Valgnævnet har behandlet i beretnings-
perioden. Det fremgår, at Valgnævnet har taget stilling til i alt 10 klager, hvilket både dækker 
over klager over godkendelse eller afslag på godkendelse af nye partinavne og klager over 
afslag på forlængelse af godkendelser. 
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Antal klager 1 2 1 3 2 1 10 
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Godkendelser ændret til afslag 0 0 0 0 1 0 1 

Godkendelser fastholdt 0 1 0   2 1 1 5 

Afslag ændret til godkendelser 0 0 0 0 0 0 0 

Afslag fastholdt 0 1 0 0 0 0 1 
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Afslag på forlængelse ændret til godkendelse 0 0 0 0 0 0 0 

Afslag på forlængelse fastholdt 1 0 1 1 0 0 3 
�

 
 

Det fremgår af tabellen, at et flertal af de klager, som Valgnævnet har behandlet, er klager 
over godkendelser givet af nævnet. Klagerne har typisk været fra partier, der har ment, at de 
nye godkendte partinavne kunne forveksles med deres godkendte partinavn. Derudover 
fremgår, at Valgnævnet kun i én af de i alt 10 behandlede klagesager ændrede en tidligere 
afgørelse fra godkendelse til afslag. Denne sag vedrørte Fremskridtspartiet, der var et tidlige-
re opstillingsberettiget parti, der fik fornyet godkendelse (generhvervelse) af partinavnet på 
baggrund af en henvendelse fra en person, der viste sig ikke at være partiets retmæssige re-
præsentant. Der henvises til afsnit 7.2 for en nærmere beskrivelse af den pågældende sag. 
 

6.4. Partinavneregistret 
 
Partinavneregistret er et register, der indeholder en oversigt over alle godkendte partinavne. 
Når Valgnævnet har godkendt et partinavn optages det derfor i Partinavneregistret. 
 
Når partinavnet ikke længere nyder beskyttelse, fordi godkendelsesperioden for partinavnet 
er udløbet, og partiet ikke inden for denne har indsamlet det fornødne antal vælgererklærin-
ger, vil partinavnet blive slettet fra partinavneregistret. 
 
Tabel 6.7 indeholder en oversigt over antallet af beskyttede partinavne i Partinavneregisteret 
i løbet af beretningsperioden. Det fremgår af tabellen, at antallet af godkendte partinavne har 
været støt stigende siden år 2009. 
 
For en nærmere gennemgang af partinavneregistret henvises til afsnit 5.1. 
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Langt de fleste afslag, som Valgnævnet har meddelt på godkendelse af partinavne, er be-
grundet i risikoen for forveksling med et andet beskyttet partinavn, jf. folketingsvalglovens  
§ 13, stk. 1, nr. 1-6, jf. nr. 7. De fleste sager vedrører nye partier, der ønsker at opstille til fol-
ketingsvalg, men vurderingen af forvekslingsrisikoen er den samme for partier, der ønsker at 
opstille til Europa-Parlamentsvalg. Vurderingen af forvekslingsrisikoen er endvidere den 
samme, uanset om det eller de partinavne, der kan begrunde forvekslingsrisikoen, er navne 
på opstillingsberettigede partier til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, om det er tidli-
gere opstillingsberettigede partier, eller godkendte partier, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, 
nr. 1-6.  
 
Nogle hovedtræk i nævnets praksis i forvekslingssager er gennemgået i afsnit 7.1.  
 
I en sag om et tidligere opstillingsberettiget partis fornyede godkendelse (generhvervelse) af 
partinavnet, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 2, har Valgnævnet truffet afgørelse om 
annullation af sådanne godkendelser med den begrundelse, at de ikke var meddelt til den 
retmæssige repræsentant for partiet. Se herom afsnit 7.2. 
 
Valgnævnet har som nærmere omtalt i afsnit 7.3. afvist at godkende et partinavn med den 
begrundelse, at en anden kan have en eneret til navnet, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 2.  
 
Afsnit 7.4. indeholder en beskrivelse af Valgnævnets praksis for afvisning af godkendelse af 
partinavne af andre årsager end dem, der er nævnt i folketingsvalglovens § 13.  
 
Valgnævnet har i øvrigt opstillet den retningslinje for godkendelse af partinavne med henblik 
på deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, at én ansøger (person eller for-
ening) kun kan være indehaver af én godkendelse af ét partinavn og tilhørende vælgererklæ-
ring. Dette er sket ud fra hensynet om at begrænse antallet af inaktive partinavne og sikre ak-
tivitet med indsamling af vælgererklæringer. Hertil kommer, at en ansøger ikke bør gives mu-
lighed for gennem godkendelsen af flere partinavne at hindre, at andre nye partier kan gøre 
brug af lignende partinavne i forbindelse med opstilling til folketingsvalg. 
 
 
 

7. Praksis for godkendelse 
af partinavne efter 
folketingsvalglovens § 13 

Nyt kapitel 
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7.1. Godkendelse af partinavne, der giver anledning til 
overvejelser om forveksling med et partinavn, der 
er beskyttet, jf. folketingsvalglovens 13, stk. 1, nr. 
1-6, jf. nr. 7 

Hensynet bag en forudgående godkendelse af partinavne, herunder vurderingen af en even-
tuel forvekslingsrisiko med et andet allerede godkendt navn på et parti, er, at der for vælger-
ne hersker den størst mulige klarhed i alle forhold omkring valg til Folketinget (og til Europa-
Parlamentet). 
 
Ved sin stillingtagen til, om et ønsket navn på et nyt parti kan give anledning til forveksling 
med et beskyttet partinavn, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, jf. nr. 7 – og for parti-
er, der ønsker godkendelse til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg,§ 12 i Europa-
Parlamentsvalgloven – tager Valgnævnet udgangspunkt i det officielle, godkendte partinavn, 
der er det navn, hvormed partiet anføres eller vil skulle anføres på stemmesedlerne.  
 
Forvekslingsrisikoen vurderes som udgangspunkt ud fra de sproglige og visuelle ligheder el-
ler forskelle mellem det ønskede partinavn og det officielle godkendte partinavn. Eventuelle 
ideologiske forskelle eller ligheder mellem det ønskede partinavn og det officielle godkendte 
partinavn tillægges ikke betydning ved vurderingen. 
 
Hvis (elementer af) det ønskede partinavn kan give anledning til forveksling med (elementer 
af) det beskyttede partinavn, foretages en vurdering af, om der i det ønskede partinavn eller i 
det beskyttede partinavn er ord eller elementer, der indebærer, at der samlet set alligevel ik-
ke er en risiko for forveksling.  
 
Sager om nye partinavne, der alene består af almene fælles betegnelser 
Valgnævnet har afvist at godkende navne på nye partier, der alene udgøres af almene fælles 
betegnelser, der indgår i navnene på flere godkendte partier, og derfor er en betegnelse, et 
parti ikke kan opnå eneret til, f.eks. ”Demokraterne” og ”Demokratiske”. Nævnet lagde herved 
vægt på, ordet ”demokrati” eller afledninger heraf indgik i et stort antal godkendte partinavne, 
og at der ikke i det ønskede partinavn indgik individualiserede tilføjelser, der på tilstrækkelig 
tydelig måde angiver, at der med partiet er tale om et andet parti end andre partier, der be-
tegner sig som demokrater eller anvender ordet ”demokrati” eller andre afledninger heraf i 
deres partinavne. Nævnet har med en tilsvarende begrundelse afvist at godkende ”Det ny 
Parti” som navnet på et nyt parti, idet der blev lagt vægt på, at ordet ”parti(et)” indgik i 39 
godkendte partinavne, og at der ikke i det ønskede navn indgik ord, der er egnet til at indivi-
dualisere partinavnet fra andre beskyttede partinavne, hvori ordet ”parti(et)” indgår, uanset at 
der i partinavnet indgår tilføjelsen ”Det ny”.  
 
Sager om nye partinavne, hvori der indgår almene fælles betegnelser 
Det forhold, at almene fælles betegnelser, der indgår i navnene på et eller flere godkendte 
partier, indgår i et navn på et nyt parti, er efter nævnets praksis ikke til hinder for, at partinav-
net kan godkendes, men det forudsætter, at nævnet vurderer, at der trods brugen af en eller 
flere sådanne betegnelser i det ønskede navn ikke er en risiko for forveksling med godkendte 
partinavne.  
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En lang række afgørelser vedrørende godkendelse af nye partinavne i beretningsperioden 
vedrører sager, hvor en eller flere sådanne almene fælles betegnelser, der indgår i navnene 
på godkendte partier, er indgået i det ønskede navn. Valgnævnet har i disse sager taget stil-
ling til, om der på grundlag af de øvrige ord eller elementer i det ønskede partinavn ud fra en 
sproglig (betydningsmæssig), visuel og fonetisk vurdering samlet set alligevel ikke er en risi-
ko for forveksling med godkendte partinavne. Eksempler på almene fælles betegnelser, der 
har givet anledning til sådanne sager, er ordene liberal, folk, alliance, og demokratisk samt 
afledninger heraf.  
 
Således har Valgnævnet afvist at godkende ”Danmarks Liberale Parti” som navn på et nyt 
parti på grund af risikoen for forveksling med det opstillingsberettigede ”Venstre, Danmarks 
Liberale Parti”. Det fremgår af afgørelsen, at nævnet i sin tidligere praksis vedrørende god-
kendelse af partinavne, hvori ordet ”liberal” eller afledninger heraf indgår, har lagt vægt på, 
om der i det ønskede partinavn indgår andre ord, der tydeligt angiver, at der er tale om et an-
det parti, end ”Venstre, Danmarks Liberale Parti”. Valgnævnet har i afgørelsen lagt vægt på, 
at det eneste, der adskiller ”Danmarks Liberale Parti” fra ”Venstre, Danmarks Liberale Parti” 
er ordet ”Venstre”. Det var nævnets opfattelse, at der ikke i partinavnet ”Danmarks Liberale 
Parti” indgår ord, der tilstrækkelig tydeligt angiver, at der er tale om et andet parti end ”Ven-
stre, Danmarks Liberale Parti”. Anvendelsen af navnet ”Danmarks Liberale Parti” udgør efter 
nævnets opfattelse grundet de eksisterende sproglige og visuelle sammenfald med partinav-
net ”Venstre, Danmarks Liberale Parti”, ikke en tilstrækkelig individualisering fra dette parti-
navn. 
 
Nævnet har derimod godkendt andre navne, hvori ordet ”liberal” indgår. Sådanne godkendte 
navne er ”Liberale Demokrater – for et frit Europa” og ”De Social Liberale”. Derimod kunne 
partinavnet ”Social-Liberalisterne” efterfølgende ikke godkendes som følge af risikoen for for-
veksling med det godkendte parti ”De Social Liberale”, idet det eneste der adskilte de to par-
tinavne er den grammatiske angivelse. 
 
Valgnævnet har afvist at godkende ”Socialliberal Alliance” som navn på et nyt parti på grund-
lag af risikoen for veksling med navnet på det opstillingsberettigede parti ”Liberal Alliance”. 
Nævnet har herved lagt vægt på, at der er en betydelig indholdsmæssig, fonetisk og visuel 
lighed mellem de to partinavne, idet de begge består af to ord, og begge indeholder ordene 
”liberal” og ”alliance” med ordene placeret identisk i forhold til hinanden. Ordet ”Social” er det 
eneste, der adskiller de to partinavne fra hinanden, og hele partinavnet ”Liberal Alliance” ind-
går i ”Socialliberal Alliance”. Henset hertil angiver tilføjelsen af ordet ”Social” ikke tilstrækkelig 
tydeligt, at der er tale om et andet parti end ”Liberal Alliance”.  
 
Ved den samme afgørelse fandt nævnet efter en samlet vurdering ikke, at der foreligger no-
gen risiko for forveksling mellem ”Socialliberal Alliance” og det godkendte parti ”De grønne 
socialliberale”. Uanset at begge navne indeholder ordet ”socialliberal” som en bærende del af 
partinavnet, lagde nævnet herved vægt på, at partinavnene adskiller sig både visuelt og fone-
tisk fra hinanden ved at være anført i henholdsvis to ord, som begge har stort begyndelses-
bogstav, og tre ord, hvoraf kun det første har stort begyndelsesbogstav. Endvidere er place-
ringen af ordet ”socialliberal/socialliberale” forskellig i de to partinavne, ligesom tilføjelsen af 
henholdsvis ”Alliance” og ”De grønne” i tilstrækkelig grad angiver, at der er tale om to forskel-
lige partinavne. Samtidig fandt nævnet efter en samlet vurdering ikke, at der var nogen risiko 
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for forveksling mellem ”Socialliberal Alliance” og det godkendte partinavn ”Social Balance”. 
Uanset en vis visuel og fonetisk lighed, idet begge partinavne består af to ord og indeholder 
ordet ”Social”, og at ordene ”balance” og ”alliance” fonetisk ligner hinanden, lagde Valgnæv-
net vægt på, at partinavnene indholdsmæssigt adskiller sig fra hinanden, ved at der er i parti-
navnet ”Socialliberal Alliance” indgår både ordet ”liberal” og ”Alliance”, mens der i partinavnet 
”Social Balance” indgår ordet ”Balance”, der til trods for en fonetisk lighed med ordet ”Allian-
ce” dog betydningsmæssigt er forskelligt herfra. Endvidere adskiller navnene sig visuelt fra 
hinanden ved ikke at have samme længde.  
 
Valgnævnet har afvist at godkende ”Demokratisk Folkeparti” som navn på et nyt parti på 
grund af risikoen for forveksling med det godkendte ”Demokratisk Folkeunion”. Nævnet har 
herved lagt vægt på, at ordet ”Demokratisk” er foranstillet i begge navne, samt at begge nav-
ne også indeholder ordet ”Folke”, hvorfor der synes at være et betydeligt sprogligt, ordlyds- 
og visuelt sammenfald mellem de to navne. Efter Valgnævnets opfattelse forelå der en for-
vekslingsrisiko, bl.a. fordi ordene ”demokratisk” og ”folke” indgår som de (bærende) ord i 
begge partinavne og med samme placering, og fordi ordene ”Folkeparti” og ”Folkeunion” har 
samme længde og derfor bidrager til, at det visuelt kan være svært at adskille de to navne fra 
hinanden.  
 
Valgnævnet overvejede i den nævnte sag tillige forvekslingsrisikoen mellem ”Demokratisk 
Folkeparti” og det godkendte parti ”Folke Demokraterne”, men fandt ikke, at der forelå nogen 
nærliggende risiko for forveksling. Valgnævnet lagde herved vægt på, at ordene ”Folke” og 
”Demokraterne”/”Demokratisk” indgik i navnene i forskellig rækkefølge, og at tilføjelsen af or-
det ”parti” i kombination hermed tilstrækkelig tydeligt angiver, at der er tale om et andet parti 
end ”Folke Demokraterne”. Tilsvarende fandt nævnet efter en samlet vurdering ikke, at der 
forelå nogen nærliggende risiko for forveksling mellem ”Demokratisk Folkeparti” og det god-
kendte parti ”Demokratisk Fornyelse”. Der blev herved lagt vægt på, at det i begge navne 
foranstillede ”Demokratisk” er en almen betegnelse, og at tilføjelsen af ordet ”Folkeparti”, der 
ligeledes må betragtes som en almen betegnelse, tilstrækkelig tydeligt angiver, at der er tale 
om et andet parti end ”Demokratisk Fornyelse”, uagtet at de to første bogstaver i begge be-
tegnelser (Folkeparti og Fornyelse) er de samme.  
 
Valgnævnet har afvist at godkende ”For Folket” og ”Folkets Valg” på grund af risiko for for-
veksling med det godkendte partinavn ”Folkets Parti”. Det fremgår af sidstnævnte afgørelse, 
at ”Folkets” samt afledninger heraf er en almen betegnelse, som flere partier kan bruge, men 
at der er en visuel lighed mellem det ønskede ”Folkets Valg” og ”Folkets Parti”. Af begge af-
gørelser fremgår, at der ikke i de ønskede partinavne indgår ord, der tilstrækkeligt tydeligt 
angiver, at der er tale om et andet parti end ”Folkets Parti”.  
 
Sager, hvor det eller de bærende element(er) i navnet er det samme som i et godkendt parti-
navn 
Valgnævnet har i en række sager taget stilling til en forvekslingsrisiko begrundet i, at det bæ-
rende element i det ønskede partinavn og et godkendt partinavn er det samme. 
  
”Socialdemokratisk forbund” kunne således ikke godkendes, fordi det kunne give anledning til 
forveksling med navnet på det opstillingsberettigede parti ”Socialdemokratiet”. Valgnævnet 
lagde vægt på, at det bærende element i begge partinavne er betegnelsen ”socialdemokrati”, 
hvilket ifølge nævnets afgørelse er afgørende ved vurderingen af, om partinavnene som hel-
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hed er forvekslelige. Hertil kom, at tilføjelsen ”forbund” efter nævnets opfattelse ikke tilførte et 
betydningsmæssigt indhold, som i tilstrækkelig grad individualiserer det ønskede partinavn 
fra ”Socialdemokratiet”. 
 
”Danskernes Parti” kunne ikke godkendes, idet det kan give anledning til forveksling med 
navnet på det godkendte parti ”Danmarkspartiet”. Der blev herved lagt vægt på, at de begge 
indeholder ordet ”parti” samt de beslægtede ord ”Danskernes” og ”Danmark”, og at ordene er 
placeret i samme rækkefølge. Det indgik i nævntes overvejelser, at de to partinavne adskiller 
sig ved, at det ene består af to ord og det andet af ét ord.  Dog var det nævnets opfattelse, at 
det faktum, at det væsentlige element i begge navne er ordene ”Danskerne” og ”Danmark”, 
der er meget nært beslægtede ord, og som medfører en nærliggende forståelsesmæssig lig-
hed mellem de to partinavne, er afgørende for vurderingen af, om partinavnene som helhed 
er forvekslelige. Efter en samlet vurdering var det således nævnets opfattelse, at der ikke i 
partinavnet ”Danskernes Parti” indgår ord, der tilstrækkeligt tydeligt angiver, at der er tale om 
et andet parti end ”Danmarkspartiet”. Efterfølgende er partinavnet ”Danskernes Parti – De 
Nationale” godkendt. 
 
Efterfølgende afviste Valgnævnet at godkende ”Danmarks Nationale Liste” som navnet på et 
nyt parti, fordi det kan give anledning til forveksling med navnet på det godkendte parti ”Dan-
skernes Parti – De nationale”. Valgnævnet lagde herved vægt på en nærliggende forståel-
sesmæssig lighed mellem de to navne, fordi begge partinavne indeholder ordet ”Nationale”, 
samt ordene ”Danmarks” og ”Danskernes”, som er meget nært beslægtede, idet ordet ”dan-
skerne” er afledt af ordet ”Danmark”. Ordenes forskellige placering i partinavnene og det for-
hold, at det ene partinavn består af tre ord og det andet af to led, således at ordene visuelt 
adskiller sig fra hinanden, indgik i nævnets overvejelser. Dog var det nævnets opfattelse, at 
det faktum, at det væsentlige bærende element i begge navne er betegnelsen ”nationale” og 
de nært beslægtede ord henholdsvis ”Danmark” og ”Danskerne”, er afgørende for vurderin-
gen af, om partinavnene som helhed er forvekslelige. Hertil kom, at betegnelsen ”Liste” i 
”Danmarks Nationale Liste” særligt i sammenhæng med nationale valg er beslægtet med be-
tegnelsen ”parti”, som indgår i partinavnet ”Danskernes Parti – De nationale”. Efter en samlet 
vurdering var det således nævnets opfattelse, at der ikke i partinavnet ”Danmarks Nationale 
Liste” indgår ord, der tilstrækkeligt tydeligt angiver, at der er tale om et andet parti end ”Dan-
skernes Parti – De nationale”. 
 
Sager, hvor der bl.a. er lagt vægt på risikoen for at vælgerne antager en – positiv eller nega-
tiv – forbindelse til et godkendt parti 
”Folkesocialistisk Alternativ” kunne ikke godkendes på grund af forvekslingsrisikoen med 
navnet på det opstillingsberettigede parti ”SF – Socialistisk Folkeparti”. Nævnet henviste her-
ved til en samlet sproglig vurdering, idet afledninger af ordet ”folkesocialistisk” indgår i begge 
navne. Nævnet lagde endvidere vægt på, at det generelt er indarbejdet i vælgernes be-
vidsthed, at ”SF – Socialistisk Folkeparti” betegnes som ”folkesocialisterne” og tillige også i 
daglig tale og i medierne omtales som sådan, uanset at dette forhold ikke sig selv er tilstræk-
keligt. I tilfælde, hvor der i et nyt partinavn indgår en betegnelse, der positivt eller negativt – 
direkte såvel som indirekte – er knyttet til et navn på et andet eksisterende parti, ville der efter 
Valgnævnets opfattelse være risiko for forveksling. Valgnævnet fandt, at der konkret var risi-
ko for, at vælgerne vil kunne antage, at der – negativt eller positivt – er en forbindelse mellem 
de to partier. Det var således ud fra en samlet vurdering valgnævnets opfattelse, at partinav-
net ”Folkesocialistisk Alternativ” positivt eller negativt knytter sig til ”SF – Socialistisk Folke-



47

���������� Praksis for godkendelse af partinavne efter folketingsvalglovens § 13�

 

 

parti” på en sådan måde, at det ønskede partinavn vil kunne forveksles med dette opstillings-
berettigede parti. Det fremgår, at Valgnævnets vurdering ikke er ensbetydende med, at ”SF – 
Socialistisk Folkeparti” har eneret på ordet ”folkesocialistisk” i forbindelse med deres parti-
navn, og at et partinavn, hvori dette ord indgår, vil kunne godkendes, såfremt der ved et eller 
flere andre ord i partinavnet tydeligt angives, at der er tale om et andet ”folkesocialistisk” parti 
end ”SF – Socialistisk Folkeparti”. 
 
Valgnævnet kunne ikke godkende ”Danmarks Arbejderparti” på grund af forvekslingsrisikoen 
med det godkendte partinavn ”Arbejderpartiet”. Valgnævnet lagde vægt på, at begge navne 
indeholdt ordet ”Arbejderparti(et)”, at de to navne adskiller sig derved, at det ene indeholder 
ordet ”Danmarks” i tillæg hertil, og derved, at det ene navn således udgør to ord, mens det 
andet udgør ét ord. Nævnet fandt dog, at det faktum, at det væsentlige bærende element i 
begge partinavne er ordet ”Arbejderparti(et)”, var afgørende for vurderingen af, om partinav-
nene som helhed er forvekslelige. Hertil kom, at tilføjelsen ”Danmarks” til ordet ”Arbejderpar-
ti”, der er identisk med et allerede godkendt partinavn, medfører en risiko for, at vælgerne vil 
kunne antage, at der er en forbindelse mellem det nye parti ”Danmarks Arbejderparti” og ”Ar-
bejderpartiet”. Efter en samlet vurdering var det således nævnets opfattelse, at der ikke i par-
tinavnet ”Danmarks Arbejderparti” indgår ord, der tilstrækkeligt tydeligt angiver, at der er tale 
om et andet parti end ”Arbejderpartiet”. En tilsvarende afgørelse er truffet vedrørende ”Det ny 
Arbejderparti”, der heller ikke kunne ikke godkendes på grund af forvekslingsrisikoen med det 
godkendte partinavn ”Arbejderpartiet”. 
 
Sager, hvor der særligt er lagt vægt på det fonetiske og visuelle 
Valgnævnet kunne ikke godkende partinavnet ”De frie Moderater” på grund af risikoen for 
forveksling med det godkendte partinavn ”De Frie Demokrater”. Nævnet lagde vægt på, at 
ordene ”De frie” indgår med samme placering i begge navne. ”De frie” er imidlertid en almen 
betegnelse, der ikke kan opnås eneret til, men Valgnævnet lagde ved den konkrete vurdering 
vægt på, at de to navne, ud over at begynde med de samme ord og være omtrent af samme 
længde, indeholder betegnelserne ”Moderater” henholdsvis ”Demokrater”, der har en fonetisk 
lighed. Det medfører, at partinavnene ved udtale er meget enslydende, idet det udelukkende 
er de to første stavelser i ordet ”Moderater” i partinavnet ”De Frie Moderater”, der individuali-
serer det fra partinavnet ”De Frie Demokrater”, uanset at partinavnet ”De Frie Moderater” ved 
tilføjelsen af ordet ”Moderater” sprogligt adskiller sig fra partinavnet ”De Frie Demokrater”. 
Nævnet anførte videre, at der tillige eksisterer en vis visuel lighed mellem de to partinavne.  
Efter en samlet vurdering var det således nævnets opfattelse, at der ikke i partinavnet ”De 
Frie Moderater” indgår ord, der tilstrækkeligt tydeligt angiver, at der er tale om et andet parti 
end ”De Frie Demokrater”. 
 
”Kritisk Folkeparti” kunne ikke godkendes på grund af risikoen med forveksling med navnet 
på det tidligere opstillingsberettigede ”Kristeligt Folkeparti”, idet der ikke var forløbet 5 valgpe-
rioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg. Valgnævnet lagde ved vurderingen vægt på, 
at begge partinavne indeholder betegnelsen ”folkeparti”, der indgår med samme placering i 
dem begge. Nævnet lagde endvidere vægt på, at partinavnene derudover indeholder hen-
holdsvis betegnelserne ”kritisk” og ”kristeligt”, der indholdsmæssigt adskiller sig fra hinanden, 
men har en betydelig visuel og fonetisk lighed. Efter en samlet vurdering var det således 
nævnets opfattelse, at der ikke i partinavnet ”Kritisk Folkeparti” indgår ord, der tilstrækkeligt 
tydeligt angiver, at der er tale om et andet parti end ”Kristeligt Folkeparti”. 
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7.2. Godkendelse af partinavne for et tidligere 
opstillingsberettiget parti (generhvervelse), jf. 
folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 2 

 
Det følger af § 13, stk. 1, nr. 2, i folketingsvalgloven, at et nyt parti ikke kan få godkendt et 
navn, som er navnet på et parti, der har været opstillingsberettiget til folketingsvalg, med 
mindre der er forløbet mindst 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg. En til-
svarende regel findes i lovens § 13, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår navne på partier, der har 
været opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalg. Her er beskyttelsesperioden dog 4 
valgperioder.  
 
Det fremgår af forarbejderne til folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 2, at formålet med be-
stemmelsen er, at der i alle forhold vedrørende valg til Folketinget over for vælgerne hersker 
den størst mulige klarhed, herunder at modvirke, at der opstår misforståelser hos vælgerne 
om de enkelte partiers identitet. Et partinavn omfattet af bestemmelsen er således beskyttet 
mod, at et andet parti kan få godkendt navnet med henblik på indsamling af vælgererklærin-
ger til deltagelse i folketingsvalg. Det fremgår også af forarbejderne til bestemmelsen, at så-
fremt et tidligere opstillingsberettiget parti på ny ønsker at deltage i folketingsvalg, vil det på-
gældende partinavn naturligvis kunne godkendes for dette parti uanset bestemmelsen i folke-
tingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 2.  
 
Det følger således af den nævnte bestemmelse, at et navn på et parti, som tidligere har væ-
ret opstillingsberettiget til folketingsvalg, og hvor der ikke er forløbet mindst 5 valgperioder, 
siden partiet sidst deltog i folketingsvalg, kun kan godkendes for det pågældende parti.  
 
I en sag om et tidligere opstillingsberettiget partis, ”Fremskridtspartiet”, fornyede godkendelse 
(generhvervelse) af partinavnet har Valgnævnet truffet afgørelse om annullation af sådanne 
godkendelser med den begrundelse, at de ikke var meddelt til den retmæssige repræsentant 
for partiet. 
 
”Fremskridtspartiet” var senest opstillet til folketingsvalget den 2. november 2001. På grund-
lag af en ansøgning af 6. september 2010 fra hovedbestyrelsesmedlem og formand for parti-
et i Region Syddanmark, NN, godkendte Valgnævnet den 29. september 2010 en standard-
blanket til indsamling af vælgererklæringer for ”Fremskridtspartiet”. Afgørelsen blev meddelt 
til foreningen ”Fremskridtspartiet”. På grundlag af en ny henvendelse fra NN godkendte næv-
net den 5. december 2011 med henvisning til sin afgørelse af 29. september 2010 en ændret 
standardblanket til indsamling af vælgererklæringer for ”Fremskridtspartiet”. I et brev af 11. 
marts 2012 klagede en anden repræsentant for Fremskridtspartiet over afgørelserne, idet 
han oplyste, at partiet havde været udsat for et identitetstyveri, hvor andre havde gjort brug af 
partiets domænenavne og havde fået partinavn og standardblanket godkendt til deltagelse i 
folketingsvalg. Klageren henviste til en afgørelse af 24. oktober 2011 fra Klagenævnet for 
Domænenavne, hvorefter han – og ikke NN – var den retmæssige repræsentant for det tidli-
gere opstillingsberettigede ”Fremskridtspartiet”. 
 
Valgnævnet annullerede på den baggrund godkendelserne af 29. september 2010 og 5. de-
cember 2011. Det fremgår af Valgnævnets begrundelse for afgørelsen, at nævnet ikke ved 
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godkendelserne i 2010 og 2011 havde haft anledning til at betvivle, at NN var retmæssig re-
præsentant for ”Fremskridtspartiet”, men at Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse hav-
de givet nævnet grundlag for at overveje, om der med denne afgørelse var fremkommet så-
danne nye oplysninger i sagen, at der herved var tilstrækkeligt grundlag for at ændre næv-
nets afgørelser. Klagenævnet for Domænenavne havde på grundlag af ”Fremskridtpartiets” 
vedtægter og almindelige foreningsretlige regler samt oplysninger om partiets repræsentati-
onsforhold og det i dokumenter og referater beskrevne begivenhedsforløb på møder i partiets 
styrende organer fundet, at klageren var den rette repræsentant for det tidligere opstillede 
parti ”Fremskridtspartiet”.  På den baggrund fandt Valgnævnet, at klageren – og ikke NN – 
var retmæssig repræsentant for ”Fremskridtspartiet” ved en ansøgning om godkendelse af en 
standardblanket til indsamling af vælgererklæringer for det tidligere opstillingsberettigede par-
ti ”Fremskridtspartiet”. Valgnævnet tilføjede, at NN måtte antages at have været bekendt med 
begivenhedsforløbet omkring de interne forhold i partiet, som fremgik af Klagenævnet for 
Domænenavnes afgørelse, uden at han havde gjort Valgnævnet opmærksom herpå.  
 
Det fremgår af Valgnævnets afgørelse om annullation af godkendelserne, at de vælgererklæ-
ringer, der var afgivet på de tidligere godkendte standardblanketter, ikke kunne danne grund-
lag for at en partianmeldelse for ”Fremskridtspartiet”. 
 

7.3. Godkendelse af partinavne hvor en anden på 
andet grundlag har eneret til partinavnet, jf. 
folketingsvalglovens § 13, stk. 2 

 
Efter folketingsvalglovens § 13, stk. 2, kan et nyt parti ikke få godkendt et navn, såfremt det 
ved endelig dom er fastslået, eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet 
grundlag har eneret til navnet. I så tilfælde kan navnet dog godkendes med rettighedshave-
rens samtykke.  
 
Valgnævnet afslog at godkende ”De Grønne” som navn på et nyt parti til deltagelse i kom-
mende folketingsvalg med den begrundelse, at nævnet havde grund til at antage, at en an-
den kunne have eneret til navnet.  
 
Valgnævnet henviste herved bl.a. til, at hensynet bag en forudgående godkendelse af navne 
for nye partier er, at der for vælgerne hersker den størst mulige klarhed i alle forhold vedrø-
rende valg til Folketinget. Herunder må der ikke skabes tvivl om et partis ret til at benytte det 
navn, som Valgnævnet har godkendt, og hvormed partiet repræsenteres for vælgerne, først i 
forbindelse med indsamling af vælgererklæringerne og senere eventuelt på stemmesedlerne. 
Et nyt parti, der gør brug af et navn, en anden har eneret til, kan derved eventuelt opnå en 
fortrinsstilling over for vælgerne i forhold til andre partier.  
 
Valgnævnet lagde ved den konkrete vurdering i sagen vægt på, at det ansøgte partinavn var 
identisk med partinavnet ”De Grønne”, der allerede blev benyttet af et andet parti, som be-
tegnede sig som ”De Grønne” bl.a. på partiets hjemmeside www.groenne.dk. 
 
Valgnævnet lagde endvidere vægt på, at det ikke kunne afvises, at partiet ”De Grønne” hav-
de en eneret til navnet stiftet alene ved ibrugtagning, samt at der ikke forelå oplysninger om, 
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at ansøgeren havde samtykke fra partiet ”De Grønne” til at benytte partinavnet i forbindelse 
med deltagelse i folketingsvalg. Ansøgeren var på forespørgsel herom fra Valgnævnets se-
kretariat ikke fremkommet med oplysninger om et sådant samtykke.  
 
Ved godkendelsen af ”Borgerligt Centrum” som navn på et nyt parti til deltagelse i folketings-
valg udtalte Valgnævnet bl.a., at spørgsmålet om, hvorvidt navne, der ikke er identiske med, 
men kan forveksles med et navn, en anden har opnået eneret til, skal kunne godkendes, af-
hænger af udstrækningen af den beskyttelse, den andens eneret nyder efter de pågældende 
materielle regler.  
 
Det navn, der var tale om forvekslingsrisiko med, var navnet ”Borgercentrum”, der var et par-
ti, der søgte indflydelse som lokalpolitisk kandidatliste ved kommunale valg i Køge. ”Borger-
centrum” måtte derfor karakteriseres som en ikke-erhvervsdrivende forening og var registre-
ret som sådan i Det Centrale Virksomhedsregister. 
 
Det kunne efter Valgnævnets opfattelse ikke afvises, at navnet ”Borgercentrum”, der bl.a. an-
vendtes som navn på en lokalpolitisk kandidatliste til kommunalvalg i Køge, nød beskyttelse 
efter foreningsnavneretten, og at ”Borgercentrum” derved havde eneret til navnet stiftet alene 
ved ibrugtagning.  
 
Det måtte efter Valgnævnets opfattelse imidlertid antages, at den beskyttelse som ”Borger-
centrum” nød, havde tilknytning til et bestemt geografisk område og et bestemt lokalt formål. 
Det var derfor Valgnævnets opfattelse, at navnet ”Borgercentrums” beskyttelse og hermed 
eneret måtte antages at være geografisk knyttet til lokalpolitiske interesser på Køge-egnen.  
 
Hertil kom, at hensynet bag Valgnævnets forudgående godkendelse af navne for nye partier, 
der ønsker at deltage i folketingsvalg, er, at der for vælgerne hersker den størst mulige klar-
hed ved valg til Folketinget. Endvidere er Valgnævnets godkendelse ikke en betingelse for, at 
et parti kan drive politisk virksomhed, men vedrører alene godkendelse af nogle formaliteter 
forud for folketings- og Europa-Parlamentsvalg.  
 
Valgnævnet bemærkede, at nævnet ikke ved godkendelsen af navnet ”Borgerligt Centrum” 
som navn på et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg havde taget stilling til, hvem der materi-
elt på andet grundlag end folketingsvalgloven måtte være berettiget til at anvende det på-
gældende navn eller et navn, der er forveksleligt hermed. Afgørelsen heraf henhører under 
domstolene.  
 

7.4. Særligt om andre årsager til afslag på godkendelse 
af et partinavn 

 
Sager, hvor den bærende del af partinavnet er en ren bogstavkombination 
Folketingsvalgloven indeholder ikke udtrykkelige regler om, hvilke betingelser der skal være 
opfyldt for, at en kombination af bogstaver skal kunne godkendes som et partinavn, eller om 
at enkelstående bogstaver ikke kan anvendes som partinavne.  
 
Valgnævnet afviste at godkende partinavnet ”Partiet GIP”. Det var i den forbindelse nævnets 
opfattelse, at bestemmelsen i folketingsvalgslovens § 14, hvorefter ministeren tildeler de op-
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stillingsberettigede partier en bogstavsbetegnelse, som partierne ud over partinavnet skal op-
føres med på stemmesedlen, er baseret på den forudsætning, at et partinavn tydeligt adskil-
ler sig fra en bogstavbetegnelse. Et partinavn kan derfor ikke bestå af et enkelt bogstav, eller 
af flere bogstaver, der ikke i sig selv danner et ord.  
 
Videre anførte Valgnævnet i afgørelsen, at reglerne i bekendtgørelse om bedømmelse af 
stemmesedler afgivet til folketingsvalg, jf. nu bekendtgørelse nr. 996 af 12. august 2013, om 
brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning, forudsætter, 
at der ikke kan anvendes en bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver, der ikke dan-
ner et ord, herunder en bogstavbetegnelse, der er en forkortelse for et partinavn. Nævnet 
henviste særligt til bestemmelsen, hvorefter en brevstemmeseddel som udgangspunkt er 
ugyldig, hvis den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver, 
med mindre der ikke er tvivl om, hvilket parti den pågældende bogstavbetegnelse skal angi-
ve.  
 
Valgnævnet anførte videre, at det i den kommunale valglov, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 363 
af 2. april 2014 om kommunale og regionale valg, for så vidt angår listebetegnelser for kandi-
dater til kommunale og regionale valg udtrykkeligt er fastsat, at der som listebetegnelse ikke 
kan anvendes enkelte bogstaver (A, B C osv.) eller en kombination af bogstaver, der ikke 
danner et ord (RV, CD, SF, KRF, osv.). Nævnet henviste til, at det fremgik af lovbemærknin-
gerne til bestemmelsen herom, at den er i overensstemmelse med, hvad der allerede ansås 
for at være gældende ret, og at der ved kommunale og regionale valg består et tilsvarende 
hensyn som ved folketingsvalg til at holde betegnelsen for kandidatlisten adskilt fra den bog-
stavbetegnelse, hvormed kandidatlisten ud over listebetegnelsen anføres på stemmesedlen.  
 
Da bogstavkombinationen GIP, som var den bærende del af ”Partiet GIP”, ikke danner et ord 
efter dansk retskrivning, kunne Valgnævnet som følge heraf ikke godkende ”Partiet GIP” som 
navn på et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg. Det faktum, at ordet ”Partiet” ligeledes var 
en del af det ønskede partinavn, kunne ikke føre til et andet resultat, idet dette ord havde ka-
rakter af en forklarende tilføjelse, der ikke i sig selv ændrer væsentligt på det ønskede parti-
navn.  
 
Det fremgår af afgørelsen, at Valgnævnet efter omstændighederne vil kunne godkende et 
partinavn, hvor forkortelsen indgår i partinavnet sammen med de ord, som forkortelsen dæk-
ker over. Som eksempel anførtes, at partiet ”DFLD, Danmarks Frie Liberale Demokrater” var 
et godkendt partinavn.  
 
Valgnævnet med en tilsvarende begrundelse som i den refererede sag afvist at godkende 
partinavnet ”B-partiet”, idet der dog herved ikke blev henvist til reglerne i bekendtgørelse om 
bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg om brevstemmesedler, der giver an-
ledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning, da disse regler alene vedrører bogstavsbe-
tegnelser bestående af flere bogstaver.  I afgørelsen henviste nævnet derimod til, at bogsta-
vet B, der var den bærende del af det ønskede navn ”B-partiet”, er reserveret som bogstav-
betegnelse for ”Det Radikale Venstre” ved folketingsvalg.  
 
Sager, hvor partinavnet står særligt fremhævet eller med særlige kendetegn.  
Folketingsvalgloven indeholder ikke udtrykkelige regler om, hvilke betingelser der skal være 
opfyldt for, at et navn, der indeholder en kombination af ord og særlige kendetegn, f.eks. et 
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ciffer, skal kunne godkendes som navn på et nyt parti til deltagelse i kommende folketings-
valg. Folketingsvalgloven indeholder heller ikke udtrykkelige regler om, at orddannelser med 
cifre ikke kan anvendes som partinavne.  
 
Valgnævnet har udtalt, at det efter fast praksis ikke tillades, at partinavne anføres på en så-
dan måde, at navnet på stemmesedlen står særligt fremhævet eller med særlige kendetegn 
eller lignende i forhold til andre partinavne, da det kan give det pågældende parti en fordel 
frem for andre partier.  
 
Valgnævnet lagde i sagen ved den konkrete vurdering af partinavnet ”2kammeret.dk” vægt 
på, at partinavnet er sammensat af tallet ”2” samt ordet ”kammeret.dk”. Tallet ”2” var endvide-
re placeret først i partinavnet og udgjorde ved sin udtale en betydningsmæssigt integreret del 
af navnet. Dette medførte ifølge nævnet, at partinavnet på stemmesedlen ville få et særligt 
kendetegn i forhold til andre partier. På den baggrund kunne Valgnævnet ikke godkende 
”2kammeret.dk” som navn på et nyt parti til deltagelse i kommende folketingsvalg.  
 
Sager om partinavne, hvori der indgår anstødelige ord, eller som strider imod acceptabel 
sprogbrug 
Det er i folketingsvalglovens § 13, stk. 1 og 2, angivet, hvilke partinavne der ikke kan god-
kendes. Det kan imidlertid ikke ud fra forarbejderne til folketingsvalgloven lægges til grund, at 
bestemmelserne gør udtømmende op med, hvilke partinavne Valgnævnet ikke kan godken-
de.  
 
Valgnævnet har således i sin praksis lagt til grund, at nævnet ved sin stillingtagen til godken-
delse af et partinavn kan varetage hensynet til respekten og værdigheden om demokratiet og 
Folketinget, herunder valg til Folketinget, ved at afvise at godkende et partinavn, der indehol-
der ord, som strider mod acceptabel sprogbrug, og som er egnet til at vække anstød hos 
vælgerne. Valgnævnet kan ud fra de samme hensyn afvise at godkende et partinavn, uanset 
at partinavnet ikke indeholder ord, der i sig selv strider mod acceptabel sprogbrug.  
 
Valgnævnet har med henvisning hertil afvist at godkende følgende to partinavne: ”Ikke mere 
pis” og ”Breiviks Brigader”. 
 
Af Valgnævnets begrundelse for sidstnævnte afgørelse fremgår, at der i partinavnet ”Breiviks 
Brigader” indgår efternavnet på en person (Anders Behring Breivik), som er idømt 21 års 
fængsel for volds- og terrorhandlinger. Han sprængte den 22. juli 2011 en bombe i regerings-
kvarteret i Oslo. Bomben var rettet mod og forøvede omfattende skade på demokratiske insti-
tutioner og dræbte 8 personer, mens 9 personer fik alvorlige skader. Samme dag dræbte An-
ders Behring Breivik 69 personer på den norske ø Utøya. Hovedparten var deltagere i en po-
litisk ungdomslejr. Valgnævnet fandt på den baggrund, at hensynet til at sikre respekt og 
værdighed omkring demokratiet og de demokratiske institutioner, herunder Folketinget og 
valg til Folketinget, indebar, at partinavnet ”Breiviks Brigader” ikke kunne godkendes.  
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Valgnævnets godkendelse af partinavn og vælgererklæringsblanket er gyldig i 3 år fra god-
kendelsens dato, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 2, 2. pkt., og Europa-
Parlamentsvalglovens § 11, stk. 2, 2. pkt. Folketingsvalglovens § 12, stk. 3, og Europa-
Parlamentsvalglovens § 11, stk. 3, indeholder regler om Valgnævnets mulighed for at forlæn-
ge sådanne godkendelser.  
 
Valgnævnet kan efter ansøgning forlænge godkendelsen af formularen og partinavnet for et 
år regnet fra udløbet af den tidligere godkendelse, hvis der er grund til at antage, at der inden 
for denne periode vil blive foretaget partianmeldelse. Forlængelse kan i særlige tilfælde ske 
flere gange. En ansøgning om forlængelse kan, bortset fra ganske særlige tilfælde, senest 
indgives ved udløbet af den tidligere godkendelse. Indgives ansøgning om forlængelse af 
godkendelse senest ved udløbet af den tidligere godkendelse, opretholdes godkendelsen, 
indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.  
 
Afsnit 8.1 indeholder oplysninger om Valgnævnets praksis vedrørende fristen for indgivelse 
af ansøgning om forlængelse. Afsnit 8.2. indeholder oplysninger om Valgnævnets praksis 
vedrørende de materielle krav, der stilles for, at en godkendelse kan forlænges. Nogle af de 
nævnte sager vedrører godkendelser, der oprindelig er meddelt efter de indtil 1. juli 2008 
gældende regler og dermed for 2 år, men de illustrerer alligevel, hvilke krav der stilles for, at 
der kan ske forlængelse efter de gældende regler.  
 
Det bemærkes, at en ansøgning om forlængelse, som afvises, normalt ikke af Valgnævnet 
kan behandles som en ny anmodning om godkendelse af partinavnet, idet det følger af folke-
tingsvalglovens § 12, stk. 4, og Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 4, at den tidligere in-
dehaver af godkendelsen af et partinavn tidligst ét år efter udløbet af den tidligere godken-
delse kan indgive ansøgning om ny godkendelse af det samme partinavn.  
 

8. Praksis for forlængelse af 
godkendelsen af 
partinavne efter 
folketingsvalglovens § 12, 
stk. 3 

Nyt k 
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8.1. Afslag på forlængelse fordi partiet anmoder for 
sent 

I en sag, hvor et partinavn og tilhørende vælgererklæringsblanket var godkendt indtil den 27. 
oktober 2009, rettede indehaveren af godkendelsen den 30. november 2009 telefonisk hen-
vendelse til Valgnævnets sekretariat med oplysning om, at han havde indsendt en ansøgning 
om forlængelse med posten et par måneder tidligere. Valgnævnets sekretariat havde ikke 
modtaget nogen ansøgning, hvorfor sekretariatet henviste vedkommende til at indsende an-
søgningen på ny.  Samme dag modtog sekretariatet pr. mail en ansøgning om forlængelse, 
som var dateret den 20. september 2009. 
 
Valgnævnet lagde ved sit afslag på forlængelse til grund, at nævnet ikke havde modtaget an-
søgningen om forlængelse inden udløbet af fristen den 27. oktober 2009. Valgnævnet udtal-
te, at det, bortset fra ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis der er foretaget partianmeldelse i 
umiddelbar forlængelse af godkendelsesperiodens udløb, er en betingelse for forlængelse af 
en godkendelse, at ansøgningen herom er indgivet senest ved udløbet af den tidligere god-
kendelse. Valgnævnet udtalte videre, at det i øvrigt vil have undtagelsens karakter at tillade 
indgivelse af ansøgning efter fristen, og at der i sagen ikke sås nogen ganske særlige grunde 
til, at nævnet skulle fravige lovens krav om, at ansøgning om forlængelse skal være indgivet 
til nævnet senest ved ud løbet af den tidligere godkendelse. Nævnet bemærkede i den for-
bindelse, at risikoen for forsinkelse eller bortkomst i postbesørgelsen påhviler ansøgeren.  
 
Valgnævnet modtog den 19. april 2010 en ansøgning om forlængelse af en godkendelse, der 
var udløbet den 3. april 2010. Det fremgik af ansøgningen, at ansøger på grund af sygdom 
ikke tidligere var bevidst om, at perioden for godkendelsen var udløbet. Valgnævnet anførte i 
sit afslag på forlængelse af godkendelsen, at det vil have undtagelsens karakter at tillade 
indgivelse af ansøgningen efter fristen, og at der ikke i sagen sås nogen ganske særlige 
grunde til, at hævnet skulle fravige lovens krav om, at ansøgning om forlængelse skal være 
indgivet til nævnet senest ved ud løbet af den tidligere godkendelse. 
 
Valgnævnet modtog den 26. april 2011 en ansøgning om forlængelse af en godkendelse, der 
var udløbet den 8. februar 2011. Ansøgningen var fremsendt ved et brev dateret den 18. april 
2011, hvortil ansøgningen var knyttet som bilag. Ansøgningen var dateret den 8. januar 
2011. Valgnævnet afviste at forlænge godkendelsen med en tilsvarende begrundelse som i 
ovennævnte sager. Nævnet fastholdt sit afslag, uanset ansøgers efterfølgende oplysninger 
om, at ansøgningen var indgivet personligt i receptionen i det daværende Indenrigs- og 
Sundhedsministerium, hvor Valgnævnets sekretariat var beliggende. Valgnævnet henviste i 
den forbindelse til, at der i ministeriet var fastlagt en normalprocedure for personlig aflevering 
af post til Valgnævnet, som bl.a. indebar, at modtagelsen heraf blev noteret af ministeriets 
vagtpersonel, og at Valgnævnets sekretariat først havde modtaget ansøgningen om forlæn-
gelse ved brev indgået i nævnet den 26. april 2011. Valgnævnet tilføjede, at ansøger bærer 
risikoen, herunder bevisbyrden, for, at have indgivet en ansøgning rettidigt, samt at ansøger 
måtte antages at være bekendt med lovens frister, idet nævnet ved et tidligere brev havde 
orienteret ham herom.  
 
I en anden sag fandt Valgnævnet, at en ansøgning om forlængelse, der først var nået frem til 
Valgnævnet efter fristens udløb, kunne behandles. Baggrunden var, at ansøgningen inden 
for fristen var fremsendt til e-post adresser, der havde tilhørt to tidligere medarbejdere i Valg-
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nævnets sekretariat. Anmodningen var først efter fristens udløb fremsendt til og registreret i 
sekretariatet. Anmodningen om forlængelse blev dog afvist af Valgnævnet med henvisning til 
materielle betingelser for forlængelse af godkendelser af partinavne, jf. herom umiddelbart 
nedenfor i afsnit 8.2. 
 

8.2. Afslag på forlængelse fordi partiet ikke har haft 
den fornødne aktivitet 

 
I en sag, hvor et partinavn og en formular til indsamling af vælgererklæringer var godkendt og 
forlænget én gang, inden de skærpede regler om forlængelse af godkendelser trådte i kraft 
den 1. juli 2008, meddelte Valgnævnet afslag på forlængelse. Valgnævnet anførte i den for-
bindelse bl.a., at en eventuel ny forlængelse for partier, der var godkendt før den 1. juli 2008 
og allerede én gang tidligere havde fået fornyet deres godkendelse, kun kunne ske for ét år 
og kun, såfremt der var grund til at antage, at der inden udløbet af forlængelsesperioden på 
et år ville være indsamlet det fornødne antal vælgererklæringer til, at partiet kunne foretage 
partianmeldelse. Forlængelse ville derfor i almindelighed kun kunne ske, hvis partiet inden for 
de sidste 18 måneder havde indsamlet i størrelsesordenen mindst halvdelen af det fornødne 
antal vælgererklæringer, eller hvis partiet inden for det sidste år havde indsamlet i størrelses-
ordenen mindst en tredjedel af det fornødne antal vælgererklæringer. Nævnet udtalte samti-
dig, at betingelserne for forlængelse herudover var skærpede, således at forlængelse alene 
gives i særlige tilfælde. Det fremgik af sagen, at der ikke var indsamlet vælgererklæringer, 
men at ansøger i den forudgående godkendelsesperiode havde arbejdet på endelige ved-
tægter, engelsk oversættelse af hjemmeside, brevpapir m.m.  
 
Valgnævnet fastholdt afgørelsen efter, at ansøger i en fornyet henvendelse havde oplyst, at 
han havde bestilt et domænenavn for partiet for de kommende 24 måneder, og at baggrun-
den for, at indsamling af vælgererklæringer ikke var påbegyndt, var, at han ønskede at tage 
den tid til arbejdet med etableringen af partiet, som var nødvendig, hvilket måtte være hans 
demokratiske ret. Valgnævnet henviste til, at det følger af overgangsbestemmelsen vedrø-
rende godkendelser meddelt og forlænget forud for den 1. juli 2008, som findes i § 7, stk. 2, i 
lov nr. 222 af 8. april 2008, at Valgnævnet kan forlænge sådanne godkendelser efter de fra 1. 
juli 2008 gældende regler om forlængelse.  
 
Valgnævnet anførte nærmere, at hensigten med ændringen af reglerne om godkendelse og 
forlængelse af godkendelse af partinavne og formularer til vælgererklæringer var at sikre, at 
forlængelse fremover kun kunne ske, hvis det er sandsynligt, at det nye parti derved kan op-
nå det fornødne antal vælgererklæringer til at kunne stille op til folketingsvalg. Endvidere var 
det formålet med reglerne at undgå, at et parti i længere ubrudte perioder kan lægge beslag 
på et partinavn uden udsigt til at opnå det fornødne antal vælgererklæringer. Endelig søgte 
ændringen at skabe klarhed over betingelserne for godkendelse og forlængelse af godken-
delse. Valgnævnet henviste samtidig ud over det i den første afgørelse anførte til, at godken-
delsen i den foreliggende sag allerede havde løbet i fire år, hvilket svarer til en godkendel-
sesperiode på tre år samt én forlængelse på et år efter de regler, der trådte i kraft 1. juli 2008. 
Forlængelse herudover kunne imidlertid alene ske under visse skærpede betingelser, hvorfor 
et godkendt partinavn for tre år efter de nye regler ikke automatisk kan forvente at få forlæn-
get godkendelsesperioden med et år. 
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I et tilfælde, hvor et partinavn og en formular til indsamling af vælgererklæringer var godkendt 
forud for de nye reglers ikrafttræden den 1. juli 2008 og efter denne dato var forlænget én 
gang for ét år, således at den samlede godkendelsesperiode var 3 år, afviste Valgnævnet 
også yderligere forlængelse. Det fremgår af afgørelsen, at Valgnævnet for at sikre, at udvi-
delsen fra 2 til 3 år af førstegangsgodkendelsen også kommer de nye partier til gode, hvis 
godkendelse efter de før 1. juli 2008 gældende regler blev meddelt for to år, uden yderligere 
betingelser én gang kan forlænge sådanne godkendelser 1 år. Valgnævnet henviste herved 
til overgangsbestemmelsen vedrørende forlængelse af godkendelser meddelt, men ikke for-
længet, forud for den 1. juli 2008, som findes i § 7, stk. 1, i lov nr. 222 af 8. april 2008.  Valg-
nævnet udtalte videre, at der derudover kan ske forlængelse for ét år, hvis der er grund til at 
antage, at der inden for denne periode vil blive foretaget partianmeldelse. Valgnævnet havde 
i sagen anmodet ansøger om oplysning om antallet af vælgererklæringer indsamlet inden for 
de sidste 18 måneder, men ikke modtaget svar på denne anmodning. Valgnævnet henviste i 
sin begrundelse for at afvise forlængelse til, at nævnet måtte lægge til grund, at partiet ikke 
inden for de sidste 18 måneder havde indsamlet i størrelsesordenen mindst halvdelen af det 
fornødne antal vælgererklæringer, eller inden for det sidste år havde indsamlet i størrelsesor-
denen mindst en tredjedel af det fornødne antal vælgererklæringer, og at der derfor ud fra en 
samlet vurdering ikke var grund til at antage, at der inden for forlængelsesperioden på et år 
ville blive foretaget partianmeldelse. 
 
I en sag, hvor Valgnævnet havde meddelt godkendelsen, og hvor der ved ansøgningen om 
forlængelse forelå oplysning om, at partiet havde indsamlet nogle få vælgererklæringer og at 
partiet ville fortsætte med at indsamle vælgererklæringer, afviste Valgnævnet med en tilsva-
rende begrundelse at forlænge godkendelsen.  
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Bilag 1. Forretningsorden for 
Valgnævnet 
 

 
 

I medfør af § 17, stk. 7, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 23. ju-
ni 2008, fastsættes følgende forretningsorden for Valgnævnet: 

Valgnævnets kompetence 

���� Velfærdsministeren nedsætter et valgnævn, der træffer afgørelse om 
1) optagelse på valglisten efter folketingsvalglovens § 16, stk. 2, 
2) godkendelse af formularer til vælgererklæringer for nye partier, der ønsker at deltage i 
folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 12, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 3, eller Europa-
Parlamentsvalg, jf. § 11, stk. 2 og 3, og § 12 i lov om valg af danske medlemmer til Euro-
pa-Parlamentet, og 
3) optagelse i Partinavneregistret, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 4. 

Valgnævnets sammensætning 

���� Valgnævnet består af en formand og to andre medlemmer, i de sager, der er nævnt i 
§ 1, nr. 2 og 3, dog tre andre medlemmer. Formanden skal være dommer, og det ene af de 
andre medlemmer skal være kyndigt i statsforfatningsret. Det yderligere medlem, nævnet be-
står af i de sager, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, (partinavnesager), skal være kyndigt i navne- 
og varemærkerettigheder, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 2. 

Stk. 2. Der udpeges efter samme regler en stedfortræder for formanden og hvert af de tre 
andre medlemmer, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 2. 

���� Hvervet som medlem af Valgnævnet ophører, når betingelserne for medlemmets be-
skikkelse ikke længere er opfyldt, eller når medlemmet fratræder efter eget ønske. Beskikkel-
sen ophører senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. 

���� Er et medlem forhindret i at deltage i Valgnævnets arbejde, og afgøres sagerne ikke 
af formanden, jf. § 10, indkalder formanden medlemmets stedfortræder. 

Valgnævnets virksomhed 

���� Valgnævnet holder møde på de dage, som Valgnævnet vedtager, og i øvrigt så ofte, 
som formanden finder det nødvendigt. 

���� Valgnævnet er i sager om optagelse på valglisten, jf. § 1, nr. 1, beslutningsdygtigt, 
når Valgnævnets tre medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, jf. folketingsvalglo-
vens § 17, stk. 3. 
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Stk. 2. Valgnævnet er i partinavnesager, jf. § 1, nr. 2 og 3, beslutningsdygtigt, når Valg-
nævnets fire medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, jf. folketingsvalglovens § 17, 
stk. 3. 

���� Valgnævnets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, er for-
mandens stemme afgørende, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 3. 

Inhabilitet 

���� Et medlem af Valgnævnet må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved be-
handlingen af en sag, i forhold til hvilken vedkommende medlem er inhabilt, jf. forvaltningslo-
vens § 3. 

Stk. 2. Foreligger der efter et medlems opfattelse forhold for et medlem, der muligt omfat-
tes af bestemmelsen i stk. 1, skal medlemmet inden sagens behandling i Valgnævnet rede-
gøre for forholdet over for Valgnævnet. 

Stk. 3. Valgnævnet træffer den endelige administrative beslutning af, om medlemmet kan 
deltage i sagens behandling og afgørelse. Medlemmet er ikke udelukket fra at deltage i be-
handlingen og afgørelsen af dette spørgsmål. 

Valgnævnets formand 

���� Valgnævnets formand forbereder i samarbejde med sekretariatet sagernes forelæg-
gelse for Valgnævnet og leder Valgnævnets møder. Formanden drager i samarbejde med 
sekretariatet omsorg for udførelsen af Valgnævnets beslutninger, jf. § 13. 

����� Nævnets formand kan på Valgnævnets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsæt-
telse, eller hvis udfald ikke giver anledning til tvivl, jf. folketingsvalglovens § 17, stk. 4. 

Stk. 2. Formanden orienterer senest på førstkommende nævnsmøde de øvrige nævns-
medlemmer om afgørelser truffet i medfør af stk. 1. 

����� Når Valgnævnet har truffet afgørelse i sager om optagelse på valglisten, jf. § 1, nr. 
1, drager formanden omsorg for, at Valgnævnets afgørelse meddeles den person, der har 
indgivet begæring om optagelse på valglisten, samt vedkommende kommunalbestyrelse. 

Stk. 2. I partinavnesager, jf. § 1, nr. 2 og 3, drager formanden omsorg for, at Valgnævnets 
afgørelse meddeles sagens parter, herunder den person, der har indgivet anmodningen om 
godkendelse af navn for et nyt parti og den formular, som vælgererklæring for et nyt parti skal 
afgives på, samt Partinavneregistret. 

����� Er formanden forhindret i at deltage i Valgnævnets arbejde, og kan formandens 
genoptagelse af sine funktioner ikke afventes, udøves formandens beføjelser efter §§ 4, 9, 
10, 11 og 13 af formandens stedfortræder. 

Valgnævnets sekretariat 

������Velfærdsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Valgnævnet, jf. folke-
tingsvalglovens § 17, stk. 8. 

Stk. 2. Sekretariatsbetjening omfatter bl.a. udarbejdelse af indstillinger til Valgnævnets af-
gørelser, forberedelse i øvrigt af nævnets sager, samt udførelse af Valgnævnets afgørelser, 
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herunder underskrift efter aftale med Valgnævnets formand af sager, Valgnævnet eller dets 
formand har truffet afgørelse om. 

Stk. 3. Valgnævnets sekretariat er alene undergivet instruktion fra Valgnævnet og dets 
formand. 

Ikrafttræden 

����� Forretningsordenen træder i kraft den 1. september 2008. 
Stk. 2. Forretningsordenen finder endvidere anvendelse for alle sager, der ikke er færdig-

behandlet på tidspunktet for forretningsordenens ikrafttræden. 

Velfærdsministeriet, den 22. august 2008 

Karen Jespersen 

/ Nicoline Nyholm Miller 
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Bilag 2. Økonomi- og 
Indenrigsministeriets 
vejledningstekst om oprettelse 
af nye partier (valg.oim.dk) 
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http://valg.oim.dk/partier‐og‐kandidater/hvordan‐danner‐jeg‐et‐nyt‐parti.aspx 

Hvordan danner jeg et nyt parti?  
Hvordan bliver et nyt parti opstillingsberettiget til folketingsvalg eller Europa‐
Parlamentsvalg? Hvor mange vælgererklæringer skal der til for at anmelde et nyt 
parti? Og hvordan laver man den blanket, som skal bruges til at indsamle 
vælgererklæringer? Disse og andre spørgsmål om vælgererklæringer og 
anmeldelse af nye partier får du svar på her.  

 
Hvordan stifter jeg et nyt parti?  

Der findes ingen regler i lovgivningen for, hvordan du stifter et nyt parti. Enhver kan således stifte et nyt 
parti og drive politisk virksomhed. Du behøver ikke engang selv have valgret eller være valgbar for at stifte 
et politisk parti. 

Vil du opstille partiet til folketingsvalg eller valg til Europa‐Parlamentet, skal du dog først anmelde partiet 
for økonomi‐ og indenrigsministeren. Den følgende gennemgang forklarer, hvordan du gør. 

 Nyt parti til folketingsvalg 

Hvis du ønsker at opstille et nyt parti til Folketinget, skal du først anmelde partiet for økonomi‐ og 
indenrigsministeren. Det skal ske senest kl. 12 femten dage før folketingsvalget. Sammen med anmeldelsen 
skal du indlevere et antal vælgererklæringer, det vil sige nogle formularer, hvor personer, der har valgret til 
folketingsvalg, skriver under på, at de gerne vil støtte, at partiet kan stille op til folketingsvalg. 

 

For at kunne deltage i folketingsvalg, skal partiet senest femten dage inden valget have indsamlet et antal 
vælgererklæringer, der mindst svarer til 1/175 af samtlige gyldige stemmer, der blev afgivet ved det sidste 
folketingsvalg.  
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Ved folketingsvalget den 15. september 2011 blev der afgivet 3.545.368 gyldige stemmer. Et nyt parti skal 
derfor for tiden indsamle mindst 20.260 vælgererklæringer for at kunne deltage i folketingsvalg. 

 Nyt parti til Europa‐Parlamentsvalg  

Hvis du ønsker at opstille et nyt parti til Europa‐Parlamentet, skal du først anmelde partiet for økonomi‐ og 
indenrigsministeren. Det skal ske senest kl. 12 otte uger før valgdagen. Sammen med anmeldelsen skal 
partiet indlevere erklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 2 procent af samtlige gyldige 
stemmer ved det sidste folketingsvalg. Ved folketingsvalget den 15. september 2011 blev der afgivet 
3.545.368 gyldige stemmer. Et nyt parti skal derfor for tiden indsamle mindst 70.908 vælgererklæringer for 
at kunne deltage i valg til Europa‐Parlamentet. 

 Ansøgning om partinavn  

Inden partiet kan komme i gang med at indsamle vælgererklæringer, skal partiets navn godkendes af 
Valgnævnet. Valgnævnet skal samtidig godkende den formular, som partiet anvender til at indsamle 
vælgererklæringer. Godkendelsen af partinavnet og formularen gælder i 3 år fra datoen for godkendelsen. 
Valgnævnet kan under særlige omstændigheder forlænge godkendelsen af formularen og partinavnet for 
ét år. 

Du kan søge om at få partinavnet og formularen godkendt ved at henvende dig til Valgnævnet. I 
ansøgningen skal du skrive det ønskede partinavn samt dit navn, adresse, e‐mailadresse og/eller 
telefonnummer, hvor du kan kontaktes. 

Sammen med ansøgningen skal du indsende en formular, som skal bruges til at indsamle vælgererklæringer 
for partiet, og som skal godkendes af Valgnævnet. Du kan hente en tom formular til vælgererklæringer på 
vores hjemmeside, hvor du kan udfylde formularen med det ønskede partinavn samt kontaktoplysninger, 
som vælgerne kan bruge til at sende formularen retur til partiet. Du finder et link til en tom formular til 
højre for denne tekst. 

Du kan også bede Valgnævnet om at lave formularen for dig – så skal du blot fortælle nævnet, hvilke 
kontaktoplysninger du ønsker skal stå på formularen under partinavnet (f.eks. navn på partinavnets 
indehaver, adresse samt evt. telefonnummer, e‐mailadresse og/eller partiets hjemmeside). 

Inden du indsender en ansøgning om godkendelse af et nyt partinavn til Valgnævnet, er det en god idé at 
læse nedenstående afsnit om ”Godkendte partinavne” og ”Hvilke partinavne kan godkendes?”. Disse afsnit 
indeholder oplysninger om hvilke overordnede principper, der finder anvendelse, når Valgnævnet 
godkender et nyt partinavn, og når Valgnævnet giver afslag på at godkende et nyt partinavn. 

Du kan sende ansøgning om godkendelse af nyt partinavn samt eventuel formular til: 

Valgnævnet 
Økonomi‐ og Indenrigsministeriet 
Slotsholmsgade 10‐12 
1216 København K 
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Du kan også sende ansøgningen pr. e‐mail til valg@oim.dk, eller ringe til Økonomi‐ og Indenrigsministeriet 
på tlf. 72 28 24 00 og bede om at blive stillet om til Valgnævnets sekretariat. 

Godkendte partinavne 

Når Valgnævnet har godkendt et partinavn er dette beskyttet. Det betyder, at andre ikke kan få godkendt 
det samme eller et lignende partinavn. 

Når partinavnet er blevet godkendt, indføres navnet i Partinavneregisteret. Partinavneregistret indeholder 
en oversigt over de partinavne, der er godkendt på nuværende tidspunkt. Partinavneregistret findes på 
hjemmesiden (http://valg.oim.dk/partier‐og‐kandidater/partinavne.aspx). 

Partinavnet godkendes for 3 år. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder forlænges med ét år. 
Hvis partiet ikke inden for godkendelsesperioden for partinavnet har indsamlet det krævede antal 
vælgererklæringer, vil partinavnet ikke længere være beskyttet mod, at andre kan få navnet eller et 
lignende partinavn godkendt. 

Når partinavnet ikke længere er beskyttet, vil det blive slettet fra partinavneregistret. 

Inden du sender en ansøgning til Valgnævnet om godkendelse af et nyt partinavn, er det derfor altid en god 
idé at undersøge, om partinavnet eller et lignende partinavn allerede fremgår af partinavneregistret. 

Hvilke partinavne kan godkendes? 

Det følger af folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1‐6, at et nyt parti ikke kan få godkendt et partinavn, der: 

‐ benyttes af et parti, der har ret til at deltage i folketingsvalg (er opstillingsberettiget). De partier, 
der p.t. har ret til at deltage i folketingsvalg findes på hjemmesiden (http://valg.oim.dk/partier‐og‐
kandidater/opstillingsberettigede‐partiers‐adresser‐mv.aspx), 

‐ er navnet på et parti, der tidligere har været opstillingsberettiget til Folketinget, medmindre der er 
gået mindst 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg, 

‐ er godkendt af Valgnævnet for et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg (dvs. findes i 
Partinavneregistret), 

‐ benyttes af et parti, der har ret til at stille op til Europa‐Parlamentsvalg, 
‐ er navnet på et parti, der tidligere har haft ret til at stille op til Europa‐Parlamentsvalg, medmindre 

der er gået mindst 4 valgperioder, siden partiet sidst stillede op til Europa‐Parlamentsvalg, 
‐ er godkendt af Valgnævnet for et nyt parti, der ønsker at stille op til Europa‐Parlamentsvalg, eller 
‐ kan forveksles med navnet på et af de partier, der har et beskyttet partinavn efter et af 

ovenstående punkter. 

Derudover følger det af Valgnævnets praksis, at Valgnævnet ikke godkender partinavne, der indeholder 
anstødelige ord eller strider mod acceptabel sprogbrug. 

Hvis et partinavn består af et navn, som en anden har eneret til, f.eks. et varemærke eller lignende, kan 
partinavnet som udgangspunkt ikke godkendes. Partinavnet kan kun godkendes, hvis indehaveren af 
eneretten giver samtykke til, at partiet kan bruge navnet.  
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Valgnævnet godkender heller ikke partinavne, der primært består af en ren bogstavkombination uden 
selvstændig betydning. Valgnævnet godkender heller ikke partinavne, der er fremhævet med særlige 
kendetegn og som for eksempel kan fange vælgeres opmærksomhed på en stemmeseddel.* 

Valgnævnet vil i sagerne altid træffe afgørelse ud fra en konkret vurdering. 

Må jeg lægge vælgererklæringsblanketten ud på min hjemmeside? 

Du må godt lægge partiets formular til indsamling af vælgererklæringer ud på partiets hjemmeside, f.eks. 
som pdf‐fil, så interesserede vælgere kan hente formularen på hjemmesiden og udfylde den. Hvis du giver 
vælgeren mulighed for at udfylde formularen på partiets hjemmeside, skal vælgeren herefter udskrive 
formularen og underskrive den i hånden. Herefter skal vælgeren sende formularen til sin bopælskommune 
til attestation. 

Må en vælger indsende vælgererklæringen elektronisk? 

En vælger må godt scanne den underskrevne vælgererklæring ind og sende den med e‐mail til partiet, der 
derefter sender vælgererklæringen til vælgerens bopælskommune, eventuelt elektronisk, til attestation. På 
samme måde kan vælgeren selv sende den indscannede vælgererklæring pr. e‐mail til vælgerens 
bopælskommune til attestation. Hvis vælgererklæringen skal sendes via e‐post til partiet og/eller vælgerens 
bopælskommune, skal den sendes med sikker e‐mail for at overholde persondatalovens bestemmelser. Det 
skyldes, at vælgererklæringer indeholder personfølsomme oplysninger i form af CPR‐nummer og 
oplysninger om politiske tilhørsforhold. Det er nemlig et krav efter persondataretten, at udfyldte 
vælgererklæringer skal krypteres, når de sendes med e‐post. Alternativt kan partiet oprette en sikker side 
på internettet til at fremsende sikker e‐post. 

 Kan en vælger anvende digital signatur i stedet for at underskrive formularen?  

Folketingsvalgloven stiller krav om, at en vælgererklæringsblanket for at være gyldig skal dateres og 
underskrives af vælgeren personligt, det vil sige i hånden. 

En digital signatur kan derfor ikke træde i stedet for den håndskrevne underskrift. Vælgeren må dog godt 
scanne den underskrevne formular ind og sende den elektronisk (pr. e‐mail) til partiet eller folkeregistret. 
Da vælgererklæringen indeholder personfølsomme oplysninger i form af CPR‐nummer og oplysninger om 
politiske tilhørsforhold, skal udfyldte vælgererklæringer krypteres, når de sendes med elektronisk post. Det 
er et krav efter persondataloven. Alternativt kan partiet oprette en sikker side på internettet til at 
fremsende sikker e‐post.  
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Bilag 3. Samlet fortegnelse 
over gyldige partinavne den 4. 
september 2014 
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Samlet fortegnelse over partinavne (alfabetisk rækkefølge), der er omfattet af fol-
ketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, og som ikke er tilbagekaldt efter § 13, stk. 3. 

Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn til deltagelse i folketingsvalg eller til delta-
gelse i Europa-Parlamentsvalg, såfremt partinavnet allerede fremgår af Valgnæv-
nets partinavneregister eller er forveksleligt med et partinavn i partinavneregistret.  

Forklaring: 
FT-valg = Opstillingsberettiget til folketingsvalg 
FT-valg 2011 = Senest opstillingsberettiget til folketingsvalg 2011 
(FT-valg i 1998, 2001, 2005, 2007, 2011) 
EP-valg = Opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg 
EP-valg 1994 = Senest opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg 1994 
(EP-valg i 1994, 1999, 2004, 2009) 
 

Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Aktive Ældre 26.03.2012 26.03.2015 
Alternativet 18.12.2013 18.12.2016 
Arbejderpartiet 18.12.2013 18.12.2016 
Bazookalisten – Et Nepotistisk Folkeparti 04.09.2014 04.09.2017 
Borgerlisten Danmark 18.12.2013 18.12.2016 
BorgerPartiet 03.10.2011 03.10.2014 
Børn og Unge Partiet 07.11.2011 07.11.2014 
CenterPartiet – Det fælles bedste 29.05.2013 29.05.2016 
Centrum-Demokraterne FT-valg 2005 om 3 FT-valg 
Danmarks Demokratiske Parti 18.02.2013 18.02.2016 
Danmarks Populistiske Folkeparti 19.12.2012 19.12.2015 
Danmarks Reformister 19.12.2012 19.12.2015 
Dannelsespartiet 29.05.2012 29.05.2015 
Dansk Folkeparti FT-valg FT-valg 
Danske Liberalsocialister 25.02.2014 25.02.2017 
De Demorale 27.08.2013 27.08.2016 
De grønne socialliberale 16.04.2013 16.04.2016 
De Røde Liberalister 29.04.2014 29.04.2017 
De troværdige 05.12.2011 05.12.2014 
Demokratisk Europa 29.08.2012 29.08.2015 
Demokratisk Fornyelse FT-valg 1998 om 1 FT-valg 
Demokratisk Lighed 25.02.2014 25.02.2017 
Demokratisk Norden 29.04.2014 29.04.2017 
Det Blå Parti 04.09.2014 04.09.2017 
Det Demokratiske Parti 2012 15.11.2012 15.11.2015 
Det Frie Danmark 03.10.2011 03.10.2014 
Det Grønne parti – Danish Green Party2 18.12.2013 18.12.2016 
Det Konservative Folkeparti FT-valg FT-valg 
Det Moderate Folkeparti 15.11.2012 15.11.2015 
Det Radikale Venstre FT-valg 2007 Om 4 FT-valg 
Det Visionære Folkeparti 15.11.2012 15.11.2015 
Din Stemme 03.10.2011 03.10.2014 

Valgnævnet 
Dato: 4. september 2014 
Kontor: Kommunaljura 
Sagsbeh.: IHB 
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Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Direkte Demokrati 27.08.2013 27.08.2016 
Dit og Mit Parti 04.09.2014 04.09.2017 
Dukkepartiet 25.02.2014 25.02.2017 
Elitært Folkeparti 03.10.2011 03.10.2014 
Enhedslisten – De Rød-Grønne FT-valg FT-valg 
epolitik 29.10.2013 29.10.2016 
Etisk Stabilitet 04.09.2014 04.09.2017 
Fair Balance 24.06.2014 24.06.2017 
Fokus 21.12.2009 21.12.2014 

(forlænget med 1 år 
for anden gang) 

Folkebevægelsen mod EU EP-valg EP-valg 

Folkedemokraterne 05.12.2011 05.12.2014 
Folkeflokken 26.03.2012 26.03.2015 
Folkelisten.dk 27.08.2013 27.08.2016 
folkestyre.org 29.08.2012 29.08.2015 
Folkets Frie Valg 16.04.2013 16.04.2016 
Forandringspartiet 25.02.2014 25.02.2017 
Forenede Demokrater 29.05.2013 29.05.2016 
Fremskridtspartiet FT-valg 2001 om 2 FT-valg 
Frie demokrater 15.11.2012 15.11.2015 
Frihedskæmperne 26.03.2012 26.03.2015 
Frihedspartiet 15.11.2012 15.11.2015 
Fælles Partiet – Danmarks Socialrealistisk 
Parti 

05.12.2011 05.12.2014 

Gud og folket 18.12.2013 18.12.2016 
Hampepartiet 24.06.2014 24.06.2017 
Handelspartiet 03.10.2011 03.10.2014 
Holger Danske 29.05.2013 29.05.2016 
Højre 18.12.2013 18.12.2016 
Internetpartiet 29.10.2013 29.10.2016 
Julemanden 04.09.2014 04.09.2017 
JuniBevægelsen EP-valg 2009 om 4 EP-valg 
Kristeligt Folkeparti FT-valg 2001 om 2 FT-valg 
Kristendemokraterne FT-valg FT-valg 
Lavere skatter og afgifter 18.12.2013 18.12.2016 
Liberal Alliance FT-valg FT-valg 
Liberalt Folkeparti 29.04.2014 29.04.2017 
Ligestillet Danmark 25.02.2014 25.02.2017 
Menneskepartiet 29.10.2013 29.10.2016 
Midtpartiet 29.04.2014 29.04.2017 
Miljødemokratiet 25.02.2014 25.02.2017 
Minoritetspartiet FT-valg 2005 om 3 FT-valg 
Multi Etnisk Samfunds Parti 04.09.2014 04.09.2017 
Nationalpartiet 04.09.2014 04.09.2017 
Naturpartiet 29.04.2014 29.04.2017 
Netværket - det ny parti 15.11.2012 15.11.2015 
Nordisk Union 03.10.2011 03.10.2014 
Ny Alliance FT-valg 2007 om 4 FT-valg 
Ny Dagsorden 29.04.2014 29.04.2017 
Nydemokratiet 19.12.2012 19.12.2015 
Nye Politikere 25.02.2014 25.02.2017 
Nær-demokratiet 15.11.2012 15.11.2015 
Omsorgs Alliancen 27.09.2012 27.09.2015 
Partiet for Social udvikling 29.10.2013 29.10.2016 
Pot Partiet 24.06.2014 24.06.2017 
PrivatPartiet 19.12.2012 19.12.2015 
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Partinavne Gyldig fra/ 

valg: 

Gyldig til/ 

valg: 
Protestpartiet 29.04.2014 29.04.2017 
Radikale Venstre FT-valg FT-valg 
Rationelt folkeparti 15.11.2012 15.11.2015 
Reform-Partiet 26.01.2012 26.01.2015 
Respektpartiet 29.04.2014 29.04.2017 
Retfærdigheds Partiet 07.11.2011 07.11.2014 
Retsforbundet – Danmarks bæredygtige 
parti 

24.06.2014 24.06.2017 

Samfundspartiet 29.05.2012 29.05.2015 
Samklangspartiet 25.02.2014 25.02.2017 
SF – Socialistisk Folkeparti FT-valg FT-valg 
Social Balance 29.08.2012 29.08.2015 
Social Centrum 25.06.2012 25.06.2015 
Socialdemokratiet FT-valg FT-valg 
Social-konservatisterne 16.04.2013 16.04.2016 
Sofapartiet 03.10.2011 03.10.2014 
Sokratisk Dialogparti 01.03.2012 01.03.2015 
Solidarisk Samling2 29.05.2013 29.05.2016 
Spudilihutpartiet 16.04.2013 16.04.2016 
Stem Blankt 25.02.2014 25.02.2017 
Stop Op 18.11.2011 18.11.2014 
Teknokraterne 18.12.2013 18.12.2016 
Valgforbundet De Uafhængige 04.09.2014 04.09.2017 
Velfærdspartiet 29.05.2013 29.05.2016 
Venstre, Danmarks Liberale Parti FT-valg FT-valg 
Vi-partiet 18.12.2013 18.12.2016 
Visions-Partiet 03.10.2011 03.10.2014 
Vores Overlevelse 16.04.2013 16.04.2016 
Værdigt Danmark 04.09.2014 04.09.2017 
Aabent Demokrati 29.04.2014 29.04.2017 
   
   
   
   
1 Godkendt med henblik på anmeldelse til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg 
2 Godkendt med henblik på anmeldelse til deltagelse i Folketingsvalg og Europa-
Parlamentsvalg 
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Bilag 4. Vejledning nr. 65 af 
27. juni 2004 om behandling 
af ansøgninger om optagelse 
på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret 
uanset ophold i udlandet 
 
 
 
 
 



Vejledning nr. 65 af 27. juni 2004

Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2004-4000-7
AI001657

 Schultz Grafisk

VEJLEDNING
OM

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM OPTAGELSE PÅ
FOLKETINGSVALGLISTEN

AF PERSONER, DER HAR VALGRET UANSET OPHOLD 
I UDLANDET

(Til alle kommunalbestyrelser og Valgretsnævnet)
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Vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse på
folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold 

i udlandet
(Til alle kommunalbestyrelser og Valgretsnævnet)

1. Indledning

1.1. Formålet med vejledningen

Formålet med denne vejledning er at give
kommunalbestyrelserne (folkeregistrene) en
praktisk vejledning dels om sagsbehandlingen i
forbindelse med ansøgninger om optagelse på
folketingsvalglisten af personer, der har valgret
uanset ophold i udlandet, dels om betingelserne
for, at kommunalbestyrelserne (folkeregistrene)
kan imødekomme sådanne ansøgninger hen-
holdsvis skal videresende disse til Valgretsnæv-
net, der herefter træffer afgørelse. Vejledningen
er i det væsentlige opbygget som bemærkninger
til kapitler og paragraffer i den nye bekendtgø-
relse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ud-
stedt om behandling af ansøgninger om optagel-
se på folketingsvalglisten af personer, der har
valgret uanset ophold i udlandet, jf. afsnit 1.3.

Vejledningen træder i stedet for den hidtidige
vejledning på dette område (vejledning nr. 134
af 4. juli 2001).

1.2. Ændring af folketingsvalglovens regler
om kredsen af personer, der har valgret uan-
set ophold i udlandet, og disse personers opta-
gelse på folketingsvalglisten

Ved lov nr. 438 af 9. juni 2004 om ændring af
lov om valg til Folketinget (Udvidelse af kredsen
af personer med dansk indfødsret, der under op-
hold i udlandet anses for at have fast bopæl i ri-
get, og afkortelse af fristen for optagelse på valg-
listen for så vidt angår vælgere, der opholder sig
i udlandet eller tilflytter fra udlandet) (i det føl-
gende kaldet ændringsloven) er der sket ændrin-
ger i folketingsvalglovens regler om kredsen af
personer, der har valgret uanset ophold i udlan-
det, og disse personers optagelse på folketings-
valglisten.

Ændringsloven indebærer, at personer, der op-
holder sig i udlandet, men som agter at vende til-
bage til riget inden for 2 år efter udrejsen, samt

de med disse personer samlevende ægtefæller,
registrerede partnere og ugifte samlevende anses
for at have fast bopæl i riget uanset formålet med
udlandsopholdet (folketingsvalglovens § 2, stk.
3 og 4). Ved ændringsloven er det fastsat, at af-
gørelser om optagelse af disse personer på folke-
tingsvalglisten har gyldighed i to år efter ansøge-
rens henholdsvis hovedpersonens udrejse (folke-
tingsvalglovens § 16, stk. 3), dvs. den toårige
gyldighedsperiode regnes ikke som ellers fra da-
toen for afgørelsen om optagelse på folketings-
valglisten. Ved ændringsloven er fristen for op-
tagelse på folketingsvalglisten for så vidt angår
vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens
§ 2, endvidere afkortet fra 15 dage før valgdagen
til 7 dage før valgdagen (folketingsvalglovens §
18, stk. 6).

Ændringsloven træder i kraft den 1. juli 2004.
Folketingsvalglovens § 2, således som be-

stemmelsen efter de ved lov nr. 438 af 9. juni
2004 gennemførte ændringer nu er affattet, er
optrykt som bilag 1 til denne vejledning.

1.3. Ny bekendtgørelse om optagelse på folke-
tingsvalglisten af personer, der har valgret
uanset ophold i udlandet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved be-
kendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om opta-
gelse på folketingsvalglisten af personer, der har
valgret uanset ophold i udlandet, fastsat nye reg-
ler om indgivelse og behandling af ansøgninger
om optagelse på folketingsvalglisten af vælgere,
der er omfattet af folketingsvalglovens § 2.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1.
juli 2004 og træder i stedet for den hidtidige be-
kendtgørelse på dette område (bekendtgørelse
nr. 306 af 3. maj 2001 om optagelse på folke-
tingsvalglisten af personer, der har valgret uan-
set ophold i udlandet).

Bekendtgørelsen vedrører som hidtil alene de
situationer, hvor personer, der efter folketings-
valglovens § 2 har valgret uanset ophold i udlan-
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det, efter ansøgning og afgørelse herom skal op-
tages på folketingsvalglisten. Bekendtgørelsen
vedrører ikke de situationer, hvor personer, der
er tilmeldt folkeregistret i Danmark, automatisk
via CPR optages på folketingsvalglisten.

Den nye bekendtgørelse er udstedt som følge
af de ændringer af folketingsvalgloven, der er
gennemført ved lov nr. 438 af 9. juni 2004 om
ændring af lov om valg til Folketinget.

Som følge af de nævnte lovændringer er be-
kendtgørelsen tilsvarende blevet ændret, lige-
som de nævnte lovændringer har givet anledning
til en række ændringer af bekendtgørelsen i øv-
rigt.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere som
følge af anbefalingerne fra det af indenrigs- og
sundhedsministeren og justitsministeren i april
2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af fol-
ketingsvalglovens regler om valgret under ud-
landsophold regler om ansøgning om optagelse
på valglisten på en eventuel blanket, vedkom-
mende kommune benytter til anmeldelse af fra-
flytning til udlandet (udrejseblanketten) samt
regler om elektronisk indgivelse af ansøgning
om optagelse på valglisten.

Bekendtgørelsen indeholder desuden en række
præciseringer af reglerne.

Den nye bekendtgørelse om optagelse på fol-
ketingsvalglisten af personer, der har valgret
uanset ophold i udlandet, er optrykt som bilag 2
til denne vejledning.

1.4. Den nye bekendtgørelses systematik

Den nye bekendtgørelse indeholder som den
hidtidige bekendtgørelse et kapitel om optagelse
på valglisten efter ansøgning (kapitel 1 indehol-
dende § 1).

For at fremme overskueligheden i regelsættet
er den hidtidige bekendtgørelses kapitel 2 om
ansøgning om optagelse på valglisten blevet delt
i to kapitler: kapitel 2 (§§ 2 og 3) om indgivelse
af ansøgning om optagelse på valglisten og kapi-
tel 3 (§ 4) om ansøgningens indhold.

Som følge af den nye ordning vedrørende an-
søgning om optagelse på valglisten på udrejse-
blanketten er den hidtidige bekendtgørelses ka-
pitel 3 om kommunalbestyrelsens behandling af
ansøgningen og kapitel 4 om kommunalbestyrel-
sens afgørelse om optagelse på valglisten blevet
erstattet af tre nye kapitler: kapitel 4 (§§ 5 – 8)
om kommunalbestyrelsens indledende behand-
ling af ansøgningen, der indeholder regler for be-

handlingen af såvel en ansøgning på en udrejse-
blanket som en ansøgning på et ansøgningsske-
ma; kapitel 5 (§§ 9 og 10) om kommunalbesty-
relsens videre behandling af en ansøgning indgi-
vet på en udrejseblanket og kapitel 6 (§§ 11 – 14)
om kommunalbestyrelsens videre behandling af
en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema.

Bekendtgørelsen indeholder som hidtil et ka-
pitel om underretning af ansøgeren og indberet-
ning til CPR m.v. (tidligere kapitel 5, nu kapitel
7 indeholdende §§ 15-17), et kapitel om gyldig-
hedsperioden for afgørelser om optagelse på
valglisten (tidligere kapitel 6, nu kapitel 8 inde-
holdende § 18) og et kapitel om overgangs- og
ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

1.5. Ændringer i de enkelte bestemmelser i
den nye bekendtgørelse

I bekendtgørelsens § 1, stk. 1, er det som hidtil
fastsat, at bekendtgørelsen finder anvendelse på
vælgere, der er omfattet af lovens § 2. Ved æn-
dringsloven er der indsat en ny bestemmelse i
folketingsvalglovens § 2, stk. 3, hvorefter perso-
ner, der opholder sig i udlandet, anses for at have
fast bopæl i riget uanset formålet med udlands-
opholdet, såfremt de agter at vende tilbage til ri-
get inden for 2 år efter udrejsen. Ved en ændret
affattelse af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, der
nu er blevet stk. 4, er det fastsat, at de med disse
personer samlevende ægtefæller, registrerede
partnere og ugifte samlevende ligeledes anses
for at have fast bopæl i riget. Bekendtgørelsen
finder som følge af denne udvidelse også anven-
delse på vælgere, der er omfattet af folketings-
valglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3.

I bekendtgørelsens § 1, stk. 4, er fristen for op-
tagelse på folketingsvalglisten af vælgere, der er
omfattet af folketingsvalglovens § 2, afkortet fra
15 dage før valgdagen til 7 dage før valgdagen.
Ændringen er i overensstemmelse med den nye
affattelse af folketingsvalglovens § 18, stk. 6, der
er sket ved ændringsloven.

Bekendtgørelsens § 2, stk. 2, indeholder som
noget nyt adgang til at indgive ansøgning om op-
tagelse på valglisten pr. e-post, såfremt ansøg-
ningen kan indgives under de fornødne tekniske
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
jf. § 41, stk. 3, i lov om behandling af personop-
lysninger og de i medfør af denne lov udstedte
retsforskrifter herom.

Bekendtgørelsens § 3, stk. 2, indeholder som
noget nyt en mulighed for kommunerne til at
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indføre adgang til at ansøge om optagelse på fol-
ketingsvalglisten på den blanket, kommunen be-
nytter til anmeldelse af fraflytning til udlandet
(udrejseblanketten). Adgangen kan kun benyttes
af personer, der ansøger om optagelse på folke-
tingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens
§ 2, stk. 3, og det er en betingelse, at udrejseblan-
ketten er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriet til at blive benyttet som ansøgning om
optagelse på folketingsvalglisten.

I bekendtgørelsens § 3, stk. 4, er det som led i
den nye ordning vedrørende ansøgning om opta-
gelse på valglisten på udrejseblanketten fastsat,
at kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udle-
vere eller tilsende et ansøgningsskema om opta-
gelse på valglisten til personer, der anmelder fra-
flytning til udlandet, ikke gælder, hvis vedkom-
mende i forbindelse med anmeldelsen af fraflyt-
ning til udlandet indgiver ansøgning om optagel-
se på valglisten på en udrejseblanket, og denne
ansøgning imødekommes.

I bekendtgørelsens § 4 er det blevet præciseret,
at en ansøgning i de tilfælde, hvor adresse i ud-
landet ikke haves, skal indeholde oplysning om
en kontaktadresse i Danmark (bekendtgørelsens
§ 4, stk. 1, nr. 5), og at ansøgere, der søger om
optagelse i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2,
stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal give oplysning om
den forventede varighed af ansøgerens hen-
holdsvis hovedpersonens udlandsophold (be-
kendtgørelsens § 4, stk. 2 og 4).

Som følge af udvidelsen af kredsen af perso-
ner, der under ophold i udlandet anses for at have
fast bopæl i riget, er der fastsat regler om, hvilke
oplysninger en ansøgning om optagelse på fol-
ketingsvalglisten skal indeholde for ansøgere,
der søger om optagelse i medfør af folketings-
valglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3
(bekendtgørelsens § 4, stk. 3 og 6). For ansøgere,
der søger om optagelse i medfør af folketings-
valglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3,
skal ansøgningen ikke indeholde oplysninger om
årsagen til udlandsopholdet i lighed med, hvad
der gælder for ansøgere, der søger om optagelse
i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller
2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, men i stedet
oplysning om, at ansøgeren henholdsvis hoved-
personen agter at vende tilbage til riget inden for
2 år efter udrejsen.

Som en konsekvens af adgangen til elektro-
nisk indgivelse af ansøgning om optagelse på
valglisten er kravet om egenhændig underskrift

på ansøgningen ophævet (bekendtgørelsens § 4,
stk. 1). Såfremt ansøgningen indgives pr. e-post,
skal ansøgeren i stedet for at underskrive ansøg-
ningsskemaet eller udrejseblanketten anføre sit
navn på det sted på ansøgningsskemaet hen-
holdsvis udrejseblanketten, der er beregnet til
ansøgerens underskrift (bekendtgørelsens § 4,
stk. 7).

I bekendtgørelsens § 6, stk. 2, er det som led i
den nye ordning vedrørende ansøgning om opta-
gelse på valglisten på udrejseblanketten fastsat,
at ansøgeren skal tilsendes et ansøgningsskema
med meddelelse om årsagen hertil, hvis ansøg-
ningen er indgivet på en udrejseblanket, der ikke
er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning
om optagelse på valglisten, eller der på udrejse-
blanketten er ansøgt om optagelse på valglisten i
medfør af andre bestemmelser end folketings-
valglovens § 2, stk. 3.

I bekendtgørelsens § 7 er det præciseret, at for-
pligtelsen til at undersøge, om ansøgningen er
underskrevet af ansøgeren (bekendtgørelsens §
7, stk. 1, nr. 4), tilsvarende omfatter en forplig-
telse til, hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post,
at undersøge, om ansøgerens navn er anført på
det dertil beregnede sted på ansøgningsskemaet
henholdsvis udrejseblanketten.

I bekendtgørelsens § 9 er det som led i den nye
ordning vedrørende ansøgning om optagelse på
valglisten på udrejseblanketten fastsat, at ansø-
geren i de tilfælde, hvor der er tvivl om identite-
ten af ansøgeren på udrejseblanketten, eller hvor
en udrejseblanket mangler datering eller under-
skrift, skal have tilsendt et ansøgningsskema
med meddelelse om årsagen hertil. Bestemmel-
sen adskiller sig fra bekendtgørelsens regler om,
hvorledes kommunalbestyrelsen skal forholde
sig, hvis der er tvivl om identiteten af den ansø-
ger, der har indgivet et ansøgningsskema, eller
hvor ansøgningsskemaet mangler datering eller
underskrift. I disse tilfælde skal ansøgningsske-
maet tilbagesendes ansøgeren. Ansøgningsske-
maet skal dog uanset manglende datering eller
underskrift videresendes til Valgretsnævnet,
hvis kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgø-
relse om optagelse på valglisten, og dette ikke
skyldes, at ansøgeren ikke opfylder de alminde-
lige valgretsbetingelser (bekendtgørelsens § 11,
jf. § 13, stk. 2).

Forpligtelsen til ved manglende underskrift af
udrejseblanketten at tilsende ansøgeren et ansøg-
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ningsskema (bekendtgørelsens § 9, stk. 3) gæl-
der tilsvarende, hvis ansøgningen er indgivet pr.
e-post, og ansøgerens navn ikke er anført på det
dertil beregnede sted på ansøgningsskemaet hen-
holdsvis udrejseblanketten.

I bekendtgørelsens § 10 er det som led i den
nye ordning vedrørende ansøgning om optagelse
på valglisten på udrejseblanketten fastsat, at
kommunalbestyrelsen, hvis ansøgningen efter
bekendtgørelsens §§ 5, 6 og 9 skal behandles af
denne kommunalbestyrelse – dvs. hvis ansøg-
ningen ikke efter disse regler som følge af for-
melle mangler skal videresendes til en anden
kommunalbestyrelse, og ansøgeren ikke efter
disse regler skal have tilsendt et ansøgningsske-
ma – træffer afgørelse om optagelse på valgli-
sten, såfremt ansøgeren opfylder de almindelige
valgretsbetingelser, og der ikke er anledning til
tvivl om, at ansøgeren er omfattet af folketings-
valglovens § 2, stk. 3 (bekendtgørelsens § 10,
stk. 1). Opfylder ansøgeren ikke de almindelige
valgretsbetingelser, meddeler kommunalbesty-
relsen – som i de tilfælde, hvor ansøgningen er
indgivet på et ansøgningsskema – ansøgeren, at
ansøgningen som følge heraf ikke kan imøde-
kommes (bekendtgørelsens § 8). Er der anled-
ning til tvivl om, hvorvidt ansøgeren er omfattet
af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal kommu-
nalbestyrelsen meddele ansøgeren, at ansøgeren
ikke på grundlag af denne ansøgning er blevet
optaget på valglisten efter lovens § 2, stk. 3, og
tilsende ansøgeren et ansøgningsskema (be-
kendtgørelsens § 10, stk. 2). Den sidstnævnte be-
stemmelse adskiller sig fra bekendtgørelsens
regler om, hvorledes kommunalbestyrelsen skal
forholde sig, hvis ansøgningen i den tilsvarende
situation er indgivet på et ansøgningsskema. Er
ansøgningen indgivet på et ansøgningsskema, og
er der anledning til tvivl om, at ansøgeren er om-
fattet af folketingsvalglovens § 2, skal ansøg-
ningsskemaet videresendes til Valgretsnævnet
(bekendtgørelsens § 13, stk. 2).

De ovennævnte regler i bekendtgørelsens §§ 9
og 10 om, i hvilke tilfælde en ansøger, der har
indgivet ansøgning om optagelse på folketings-
valglisten på en udrejseblanket, kan optages på
folketingsvalglisten på dette grundlag, er noget
enklere end reglerne i bekendtgørelsens §§ 11 -
14 om, i hvilke tilfælde en ansøger, der har ind-
givet ansøgning om optagelse på folketingsvalg-
listen på et ansøgningsskema, kan optages på
folketingsvalglisten. Det skyldes, at der på en

udrejseblanket alene kan indgives ansøgning om
optagelse på folketingsvalglisten i medfør af fol-
ketingsvalglovens § 2, stk. 3, og ikke i medfør af
andre bestemmelser i folketingsvalglovens § 2.

I bekendtgørelsens §§ 11 – 14 er der sket en
række præciseringer af reglerne om kommunal-
bestyrelsens videre behandling af en ansøgning
indgivet på et ansøgningsskema. Det er præcise-
ret, at reglerne i bekendtgørelsens § 14 om, un-
der hvilke betingelser en ansøger kan optages af
en kommunalbestyrelse på folketingsvalglisten,
alene finder anvendelse, hvis ansøgningen efter
bekendtgørelsens §§ 5, 6, 11 og 12 skal behand-
les af denne kommunalbestyrelse, dvs. hvis an-
søgningen ikke efter disse regler som følge af
formelle mangler skal videresendes til en anden
kommunalbestyrelse eller til Valgretsnævnet el-
ler tilbagesendes ansøgeren. Den tidligere be-
stemmelse i bekendtgørelsen om, at det med
nærmere fastsatte undtagelser var en betingelse
for optagelse på valglisten, at ansøgningsskema-
et er korrekt udfyldt, herunder er dateret, og un-
derskrevet egenhændigt af ansøgeren, er derfor
udgået som overflødig.

Det er præciseret, at et ansøgningsskema, der
ikke er dateret eller underskrevet, alene skal vi-
deresendes til Valgretsnævnet i stedet for at bli-
ve tilbagesendt til ansøgeren, såfremt Valgrets-
nævnet efter bekendtgørelsens § 13, stk. 2, skal
træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalg-
listen (bekendtgørelsens § 11, stk. 2 og 3), dvs.
hvis kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgø-
relse om optagelse på folketingsvalglisten i med-
før af bekendtgørelsens § 13, stk. 1, og dette ikke
skyldes, at ansøgeren ikke opfylder de alminde-
lige valgretsbetingelser.

Forpligtelsen til ved manglende underskrift af
ansøgningsskemaet at tilbagesende ansøgeren
ansøgningsskemaet (bekendtgørelsens § 11, stk.
3) gælder tilsvarende, hvis ansøgningen er indgi-
vet pr. e-post, og ansøgerens navn ikke er anført
på det dertil beregnede sted på ansøgningsske-
maet.

I bekendtgørelsens § 18, stk. 1 og 2, er der i
overensstemmelse med den ændrede affattelse af
folketingsvalglovens § 16, stk. 3, der er sket ved
ændringsloven, en særlig regulering af længden
af den periode, i hvilken afgørelser om optagelse
på folketingsvalglisten af vælgere, der er omfat-
tet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, henholds-
vis disses ægtefæller, registrerede partnere, eller
samlevere (vælgere, der er omfattet af folke-
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tingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3), har gyldig-
hed. Ændringen indebærer, at den 2-årige gyl-
dighedsperiode for disse vælgere ikke regnes fra
afgørelsens dato i lighed med, hvad der gælder
for de vælgere, der er omfattet af folketingsvalg-
lovens § 2, stk. 1 eller 2, henholdsvis disses æg-
tefæller, registrerede partnere eller samlevere.
Den 2-årige gyldighedsperiode for vælgere, der
er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3,
regnes i stedet fra datoen for vælgerens udrejse
til udlandet, og den 2-årige gyldighedsperiode
for vælgere, der er omfattet af folketingsvalglo-
vens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, regnes fra datoen for
udrejsen til udlandet for den person omfattet af
folketingsvalglovens § 2, stk. 3, vælgeren er æg-
tefælle, registreret partner eller samlever til (da-
toen for hovedpersonens udrejse).

I bekendtgørelsens § 18, stk. 3, er det i over-
ensstemmelse med den ændrede affattelse af fol-
ketingsvalglovens § 16, stk. 3, 2. pkt., der er sket
ved ændringsloven, præciseret, at adgangen til
ved indgivelse inden udløbet af 2-årsperioden af
ansøgning om fornyet optagelse på valglisten at
få forlænget gyldighedsperioden, indtil der er
truffet afgørelse, kun gælder for vælgere, der er
omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller
2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, og altså ikke
gælder for vælgere, der er omfattet af folketings-
valglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3.

I bekendtgørelsens § 18, stk. 4, er det præcise-
ret i bekendtgørelsen, at gyldighedsperioden for
en meddelt afgørelse om optagelse på valglisten
afkortes, hvis der inden udløbet af den 2-årige
gyldighedsperiode for en tidligere meddelt afgø-
relse om optagelse på valglisten træffes afgørel-
se om fornyet optagelse på valglisten i medfør
folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2,
stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, eller hvis der inden udlø-
bet af den 2-årige gyldighedsperiode for en tidli-
gere meddelt afgørelse om optagelse på valgli-
sten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk.
4, jf. stk. 3, træffes afgørelse om optagelse på
valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, el-
ler § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2.

Den ændrede regulering af længden af gyldig-
hedsperioden for afgørelser om optagelse på fol-
ketingsvalglisten har i bekendtgørelsens § 15 gi-
vet anledning til ændrede regler for, hvilke op-
lysninger kommunalbestyrelsens afgørelse om
optagelse på valglisten skal indeholde. Optages
ansøgeren på valglisten i medfør af lovens § 2,
stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal

der blandt andet gives underretning om adgan-
gen til ved indgivelse inden udløbet af 2-årsperi-
oden af ansøgning om fornyet optagelse på valg-
listen at få forlænget gyldighedsperioden, indtil
der er truffet afgørelse (bekendtgørelsens § 15,
stk. 3). Optages ansøgeren på valglisten i medfør
af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal
der blandt andet gives underretning om, at afgø-
relsen om optagelse på valglisten ikke kan for-
nys, og at ansøgeren, hvis det viser sig, at ud-
landsopholdets varighed overstiger to år, efter
ansøgning vil kunne blive optaget på valglisten i
medfør af folketingsvalglovens § 2 i øvrigt (be-
kendtgørelsens § 15, stk. 4).

Den ændrede regulering af længden af gyldig-
hedsperioden for afgørelser om optagelse på fol-
ketingsvalglisten har endvidere i bekendtgørel-
sens § 17, stk. 2, givet anledning til ændrede reg-
ler for, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen
skal indberette til CPR, når kommunalbestyrel-
sen har truffet afgørelse om optagelse af en væl-
ger på folketingsvalglisten.

Endelig er det fastsat i bekendtgørelsens § 19,
stk. 1 og 2, at bekendtgørelsen finder anvendelse
for afgørelser, som træffes fra og med den 1. juli
2004.

2. Bekendtgørelsens anvendelsesområde

(Bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2)

Bekendtgørelsen om optagelse på folketings-
valglisten af personer, der har valgret uanset op-
hold i udlandet, finder kun anvendelse på vælge-
re, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2.
Bekendtgørelsen finder endvidere med de i be-
kendtgørelsens § 1, stk. 2, fastsatte undtagelser
kun anvendelse på vælgere, som i forbindelse
med udlandsopholdet er registreret i Det Centra-
le Personregister (CPR) som udrejst, og som
umiddelbart inden udlandsopholdet var tilmeldt
folkeregistret i en kommune i Danmark. I det
følgende gennemgås de to betingelser for, at en
vælger kan optages på folketingsvalglisten efter
bekendtgørelsens regler, hver for sig.

2.1. Kun vælgere, der er omfattet af folke-
tingsvalglovens § 2, er omfattet af bekendtgø-
relsen

Bekendtgørelsen om optagelse på folketings-
valglisten af personer, der har valgret uanset op-
hold i udlandet, finder kun anvendelse på vælge-
re, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2.
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Ved lov nr. 438 af 9. juni 2004 om ændring af
folketingsvalgloven er der indsat en ny bestem-
melse i folketingsvalglovens § 2, stk. 3, hvoref-
ter personer med dansk indfødsret, der opholder
sig i udlandet, anses for at have fast bopæl i riget
uanset formålet med udlandsopholdet, såfremt
de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år ef-
ter udrejsen. Ved en ændret affattelse af folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 3, der nu er blevet stk.
4, er det fastsat, at de med disse personer samle-
vende ægtefæller, registrerede partnere og ugifte
samlevende med dansk indfødsret ligeledes an-
ses for at have fast bopæl i riget. Bekendtgørel-
sen finder som følge af denne udvidelse også an-
vendelse på vælgere, der er omfattet af folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk.
3.

Folketingsvalglovens § 2, således som be-
stemmelsen efter de ved lov nr. 438 af 9. juni
2004 gennemførte ændringer nu er affattet, er
optrykt som bilag 1 til denne vejledning.

For en mere udførlig gennemgang af, hvilke
betingelser der skal være opfyldt for, at personer,
der har ophold i udlandet, har valgret efter lo-
vens § 2, stk. 1, 2 og 4, henvises til Valgretsnæv-
nets beretninger. Valgretsnævnets seneste beret-
ning, beretningen for 1993-1999, blev den 19.
oktober 2000 sendt til alle kommunalbestyrelser
og folkeregistre. Beretningen kan i øvrigt fås ved
henvendelse til Valgretsnævnet på Indenrigs- og
Sundhedsministeriets adresse og telefonnum-
mer.

I det følgende vil der blive givet en gennem-
gang af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og den
tilhørende ægtefælleregel m.v. i folketingsvalg-
lovens § 2, stk. 4, som er blevet indsat i folke-
tingsvalgloven efter udsendelsen af Valgrets-
nævnets seneste beretning.

2.1.1. Folketingsvalglovens § 2, stk. 3

Krav om, at ansøgeren skal have til hensigt at
vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrej-
sen

Folketingsvalglovens § 2, stk. 3, indebærer
som et supplement til de andre bestemmelser i
folketingsvalglovens § 2, at personer, der har ta-
get ophold i udlandet, ligeledes anses for at have
fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilba-
ge til riget inden for to år efter udrejsen.

Folketingsvalglovens § 2, stk. 3, indeholder
ikke krav om en særskilt tilknytning til det dan-
ske samfund, herunder et særskilt formål med
udlandsopholdet, ud over den tilknytning, som
ligger i, at vedkommende skal have til hensigt at
vende tilbage til riget inden for to år efter udrej-
sen.

Det forhold, at vedkommende rent faktisk har
opholdt sig i udlandet i mindre end to år på tids-
punktet for indgivelse af ansøgning om optagel-
se på folketingsvalglisten, er ikke tilstrækkeligt
til at begrunde optagelse på folketingsvalglisten
i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3. Ved-
kommende skal have til hensigt at vende tilbage
til riget inden for to år efter udrejsen.

Det tidspunkt, hvor vedkommende skal have
til hensigt at vende tilbage til riget, må højst lig-
ge to år fra datoen for vedkommendes udrejse fra
riget. Det er datoen for vedkommendes faktiske
udrejse, der efter bestemmelsen vil være afgø-
rende, dvs. den dato, som efter reglerne i lovgiv-
ningen om Det Centrale Personregister skal regi-
streres i CPR som datoen for vedkommendes ud-
rejse. Har vedkommende først til hensigt at ven-
de tilbage til riget på et tidspunkt, der ligger se-
nere end to år fra udrejsen, vil vedkommende,
selv ved mindre overskridelser af to-års græn-
sen, ikke kunne optages på folketingsvalglisten
efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3. Har ved-
kommende til hensigt at vende tilbage til riget på
et tidligere tidspunkt end to år fra udrejsen, vil
vedkommende uanset, hvor kort udlandsophol-
det måtte være, kunne optages på folketingsval-
glisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3. Det
forudsættes herved, at vedkommende efter reg-
lerne i lovgivningen om Det Centrale Personre-
gister er registreret som udrejst i CPR, se denne
vejlednings afsnit 2.2.

Vedkommende skal på det tidspunkt, hvor der
træffes afgørelse om optagelse på folketingsval-
glisten, have til hensigt at vende tilbage til riget
inden for to år efter udrejsen. Skifter vedkom-
mende efter optagelsen hensigt, således at ved-
kommende ikke længere har til hensigt at vende
tilbage til riget inden for to år efter udrejsen, vil
vedkommende lige så lidt som personer optaget
på folketingsvalglisten efter en af de øvrige be-
stemmelser i folketingsvalglovens § 2 kunne
slettes af folketingsvalglisten midt i gyldigheds-
perioden.
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Om ansøgningen skal bedømmes efter folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 3, eller efter stk. 1 eller
2

Har en ansøger som grundlag for optagelse på
folketingsvalglisten både givet oplysning om, at
vedkommende agter at vende tilbage til riget in-
den for to år efter udrejsen, og givet oplysninger
i ansøgningsskemaet om årsagen til udlandsop-
holdet, der bevirker, at ansøgeren utvivlsomt kan
henføres under folketingsvalglovens § 2, stk. 1
eller 2, skal ansøgningen kun bedømmes efter
folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2. Kommu-
nalbestyrelsen vil i denne situation skulle optage
ansøgeren på folketingsvalglisten efter folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2. Det skyldes, at
den to-årige gyldighedsperiode ved en optagelse
på folketingsvalglisten efter folketingsvalglo-
vens § 2, stk. 1 eller 2, vil skulle regnes fra afgø-
relsestidspunktet, medens den to-årige gyldig-
hedsperiode ved en optagelse på folketingsvalg-
listen efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, vil
skulle regnes fra vedkommendes udrejsetids-
punkt, jf. afsnit 9.1. Den to-årige gyldighedspe-
riode ved en optagelse på folketingsvalglisten
efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, vil dermed
skulle regnes fra et tidspunkt, der ligger før tids-
punktet for afgørelsen om optagelse.

Såfremt en ansøger har givet oplysning om, at
vedkommende agter at vende tilbage til riget in-
den for to år efter udrejsen, og tillige givet oplys-
ninger i ansøgningsskemaet, der ikke umiddel-
bart giver grundlag for at henføre ansøgeren un-
der folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, skal
ansøgningen kun bedømmes efter folketingsval-
glovens § 2, stk. 3. Kommunalbestyrelsen vil i
denne situation, hvis ansøgeren utvivlsomt kan
henføres under folketingsvalglovens § 2, stk. 3,
kunne optage ansøgeren på folketingsvalglisten
efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, uden at
skulle videresende sagen til Valgretsnævnet med
henblik på, at Valgretsnævnet i givet fald skulle
tage stilling til, om ansøgeren var omfattet af fol-
ketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2.

I det omfang, en ansøger som grundlag for op-
tagelse på folketingsvalglisten alene har afgivet
oplysning om, at vedkommende agter at vende
tilbage til riget inden for to år efter udrejsen, skal
kommunalbestyrelsen alene bedømme ansøg-
ningen efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3.
Kommunalbestyrelsen skal i denne situation
ikke foranstalte undersøgelser af, om ansøgeren

i givet fald kunne være omfattet af folketingsval-
glovens § 2 i øvrigt.

2.1.2. Folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3

En samlevende ægtefælle, registreret partner
eller ugift samlevende har valgret efter folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 3, såfremt vedkommen-
de selv agter at vende tilbage til riget inden for to
år efter udrejsen.

Agter vedkommende ikke selv at vende tilba-
ge til riget inden for to år efter udrejsen, har ved-
kommende valgret efter folketingsvalglovens §
2, stk. 4, såfremt vedkommende er samlevende
ægtefælle, registreret partner eller ugift samle-
vende til en person (hovedpersonen), der agter at
vende tilbage til riget inden for to år efter udrej-
sen, og såfremt ægtefællen m.v. i øvrigt har den
i folketingsvalglovens § 2, stk. 4, fastsatte til-
knytning til hovedpersonen.

2.2. Som hovedregel kun vælgere, der i for-
bindelse med opholdet i udlandet er registre-
ret i CPR som udrejst, og som umiddelbart
inden udlandsopholdet var tilmeldt folkeregi-
stret i en kommune i Danmark

Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, finder be-
kendtgørelsen kun anvendelse på vælgere omfat-
tet af folketingsvalglovens § 2, som i forbindelse
med udlandsopholdet er registreret i Det Centra-
le Personregister (CPR) som udrejst, og som
umiddelbart inden udlandsopholdet var tilmeldt
folkeregistret i en kommune i Danmark.

Bekendtgørelsens § 1, stk. 2, indeholder en
undtagelse til kravet om, at vælgeren umiddel-
bart inden udlandsopholdet skal have været til-
meldt folkeregistret i en kommune i Danmark.
Efter denne bestemmelse finder bekendtgørelsen
endvidere anvendelse på vælgere, der er ansat i
den danske stat og beordret til tjeneste uden for
riget, og på de med disse personer samlevende
ægtefæller, registrerede partnere eller ugifte
samlevende (vælgere omfattet af folketingsvalg-
lovens § 2, stk. 1 eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1), og
som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste
uden for riget var tilmeldt folkeregistret i en
kommune på Færøerne eller i Grønland, herun-
der folkeregistret for områder i Grønland uden
for den kommunale inddeling.

2.2.1. Vælgere, der uanset fraflytning til ud-
landet ikke er registreret i CPR som udrejst

Bekendtgørelsen finder med de i bekendtgø-
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relsens § 1, stk. 2, fastsatte undtagelser kun an-
vendelse på vælgere, som i forbindelse med ud-
landsopholdet er registreret i Det Centrale Per-
sonregister (CPR) som udrejst. Det betyder, at
personer, der efter CPR-lovgivningen ikke skal
registreres i CPR som udrejst, ikke er omfattet af
denne bekendtgørelse. Det betyder endvidere, at
personer, der er rejst til Færøerne eller Grønland,
heller ikke er omfattet af denne bekendtgørelse,
idet disse personer ikke er udrejst til udlandet.

Kapitel 6 (§§ 24-27) i lov om Det Centrale
Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af
3. marts 2004 (CPR-loven), indeholder nærmere
regler om, i hvilke tilfælde en person skal regi-
streres i CPR som udrejst.

Som hovedregel skal enhver, som fraflytter til
udlandet, registreres i CPR som udrejst. Ophold
i udlandet over 6 måneder betragtes altid som en
fraflytning til udlandet. Ved et ophold i udlandet
på 6 måneder eller derunder skal kommunalbe-
styrelsen, hvis den hidtidige bolig ikke oprethol-
des til fuld rådighed, foretage en konkret vurde-
ring af, om der er tale om en fraflytning til udlan-
det eller ej.

Uanset om der er tale om en fraflytning til ud-
landet i CPR-lovens forstand, skal eller kan en
person alligevel ikke registreres som udrejst i
CPR i de tilfælde, der er nævnt i CPR-lovens §
24, stk. 5 – 9.

Personer, der er ansat i den danske stat og be-
ordret til tjeneste uden for riget, skal aldrig regi-
streres som udrejst i CPR, jf. CPR-lovens § 24,
stk. 5. Tilsvarende gælder disse personers samle-
vende ægtefæller og registrerede partnere samt
disse personers ugifte samlevere, jf. CPR-lovens
§ 24, stk. 6. For så vidt angår ugifte samlevere er
det en betingelse, at de to samlevende opfylder
betingelserne for at indgå ægteskab eller regi-
streret partnerskab med hinanden og havde etab-
leret fælles bopæl inden udrejsen. Børn under 18
år, der har bopæl hos forældrene, skal heller ikke
registreres som udrejst. De personer, der er om-
fattet af CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, kan ikke
blive registreret som udrejst. De pågældende kan
ikke selv vælge at blive registreret som udrejst.

Statsansatte, der er beordret til tjeneste uden
riget, og som fra og med den 1. juli 2000, hvor
disse regler trådte i kraft, har taget ophold i ud-
landet i forbindelse med den beordrede tjeneste,
vil således blive automatisk optaget på folke-
tingsvalglisten efter folketingsvalglovens regler
herom.

Personer, der af arbejdsmæssige og lignende
grunde har et sådant opholdsmønster, at disse i
en periode på over 6 måneder overnatter største-
delen af tiden i udlandet, men som i denne peri-
ode tilbringer hovedparten af weekender, frida-
ge, ferier og lign. på bopælen her i landet og så-
ledes har deres sociale liv her, har ret til at forbli-
ve registreret på bopælen her i landet, jf. CPR-lo-
vens § 24, stk. 7. I modsætning til den ovenfor
nævnte gruppe af statsansatte m.v. kan de pågæl-
dende vælge at blive registreret som udrejst.

Tilsvarende ret til at forblive registreret på bo-
pælen her i landet har søfarende, som oprethol-
der boligen her til landet, hvor hovedparten af
fridage, ferier og lign. tilbringes, jf. CPR-lovens
§ 24, stk. 8.

Tilsvarende ret til at forblive registreret på bo-
pælen her i landet har endvidere samlevende æg-
tefæller og registrerede partnere samt ugifte
samlevere til de i § 24, stk. 7 og 8, nævnte perso-
ner, som grundet hovedpersonens arbejde og
lign. har samme opholdsmønster som hovedper-
sonen, jf. CPR-lovens § 24, stk. 9. For så vidt an-
går ugifte samlevere er det en betingelse, at de to
samlevende opfylder betingelserne for at indgå
ægteskab eller registreret partnerskab med hin-
anden og havde etableret fælles bopæl inden
starten på dette opholdsmønster. Tilsvarende
gælder deres børn under 18 år, der har bopæl hos
forældrene.

De personer, der i medfør af CPR-lovens § 24,
stk. 7 – 9, vælger at forblive registreret på bopæ-
len her i landet, vil automatisk blive optaget på
folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens
regler herom. Har de pågældende valgt at blive
registreret som udrejst, kan de ansøge om opta-
gelse på folketingsvalglisten efter denne be-
kendtgørelses regler.

2.2.2. Særligt om statsansatte beordret til tje-
neste uden for riget og disse personers ægte-
fæller m.v., som fortsat skal søge om optagelse
på folketingsvalglisten

De grupper af statsansatte beordret til tjeneste
uden for riget m.v., der fortsat skal søge om op-
tagelse

Som nævnt i afsnit 2.2.1. vil statsansatte, der
er beordret til tjeneste udenfor riget, og som fra
og med den 1. juli 2000 har taget ophold i udlan-
det i forbindelse med den beordrede tjeneste,
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automatisk blive optaget på folketingsvalglisten
efter folketingsvalglovens regler herom.

De statsansatte, der er beordret til tjeneste
uden for riget, og som før den 1. juli 2000 har ta-
get ophold i udlandet i forbindelse med den be-
ordrede tjeneste, er derimod registreret i CPR
som udrejst i henhold til de før den 1. juli 2000
gældende regler om folkeregistrering. Tilsvaren-
de gælder de med disse statsansatte samlevende
ægtefæller og registrerede partnere samt ugifte
samlevende. Disse personer vil derfor – hvis de
efter ansøgning optages på folketingsvalglisten –
være omfattet af bekendtgørelsens regler.

Der vil også kunne forekomme andre tilfælde,
hvor statsansatte beordret til tjeneste uden for ri-
get, og disses ægtefæller m.v. er omfattet af be-
kendtgørelsen. Som eksempel herpå kan nævnes
en ægtefælle til en statsansat i tilfælde, hvor æg-
teskabet indgås under tjenesten i udlandet, og
ægtefællen ved ægteskabets indgåelse var bosat
i udlandet og i forbindelse hermed registreret i
CPR som udrejst i overensstemmelse med de al-
mindelige regler herom.

Herudover er statsansatte beordret til tjeneste
uden for riget og de med disse personer samle-
vende ægtefæller, registrerede partnere og ugifte
samlevende omfattet af bekendtgørelsen, så-
fremt de umiddelbart inden udsendelsen til tje-
neste uden for riget var tilmeldt et folkeregister
på Færøerne eller i Grønland, herunder folkere-
gistret for områder i Grønland uden for den kom-
munale inddeling, jf. bekendtgørelsens § 1, stk.
2. For så vidt angår ugifte samlevere er det en be-
tingelse, at de to samlevende opfylder betingel-
serne for at indgå ægteskab eller registreret part-
nerskab med hinanden og havde etableret fælles
bopæl inden udrejsen. Den nævnte persongruppe
er omfattet af bekendtgørelsen, uanset om til-
meldingen til et folkeregister på Færøerne eller i
Grønland er sket i forbindelse med udsendelse til
tjeneste på Færøerne eller i Grønland eller af an-
den årsag.

Den nævnte persongruppe, der i praksis vil
være yderst beskeden, omfatter bl.a. personel in-
den for forsvaret, der i umiddelbar forlængelse af
en beordret tjeneste (udstationering) i disse rigs-
dele beordres til tjeneste uden for riget.

Gyldighedsperioden for optagelse på folketings-
valglisten for statsansatte beordret til tjeneste
uden for riget m.v.

De statsansatte, der er beordret til tjeneste

uden for riget, og de med disse personer samle-
vende ægtefæller og registrerede partnere og
ugifte samlevende, som ikke automatisk bliver
optaget på folketingsvalglisten, jf. ovenfor, for-
bliver optaget på folketingsvalglisten, så længe
tjenesten i udlandet varer, hvis de var blevet op-
taget på folketingsvalglisten inden den 1. april
2001.

Efter de regler, der var gældende før den 1.
april 2001, forblev statsansatte beordret til tjene-
ste uden for riget optaget på folketingsvalglisten
så længe tjenesten i udlandet varede. Efter be-
kendtgørelsens § 19, stk. 4, forbliver vælgere,
der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk.
4, jf. stk. 1, og som inden den 1. april 2001 efter
ansøgning er optaget på folketingsvalglisten, op-
taget på folketingsvalglisten efter de hidtil gæl-
dende regler.

De statsansatte, der er beordret til tjeneste
uden for riget, og de med disse personer samle-
vende ægtefæller og registrerede partnere og
ugifte samlevende, som ikke automatisk bliver
optaget på folketingsvalglisten, jf. ovenfor, er fra
og med den 1. april 2001 alene blevet optaget på
folketingsvalglisten med en gyldighedsperiode
på 2 år fra afgørelsens dato. Det følger af be-
kendtgørelsens § 18, stk. 1, sammenholdt med
bekendtgørelsens § 19, stk. 4.

3. Optagelse på folketingsvalglisten efter an-
søgning og fristen herfor

(Bekendtgørelsens § 1, stk. 3 og 4)

For vælgere omfattet af bekendtgørelsen gæl-
der som hidtil, at de pågældende optages på fol-
ketingsvalglisten i den kommune i Danmark,
hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret, og
at det er en betingelse herfor, at vælgeren har
indgivet ansøgning herom efter reglerne i be-
kendtgørelsen, samt at afgørelse om optagelse på
folketingsvalglisten er truffet senest på dagen for
udløbet af fristen for optagelse på folketings-
valglisten af tilflyttere fra udlandet. Denne frist
er nu 7.-dagen før valgdagen mod tidligere 15.-
dagen før valgdagen. Ændringen er i overens-
stemmelse med den nye affattelse af folketings-
valglovens § 18, stk. 6, der er sket lov nr. 438 af
9. juni 2004 om ændring af folketingsvalgloven,
jf. afsnit 1.2.

I forbindelse med de enkelte folketingsvalg,
folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamen-
tet giver Indenrigs- og Sundhedsministeriet
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kommunalbestyrelserne særskilt vejledning om,
hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sik-
re, at indkomne ansøgninger så vidt muligt kan
blive behandlet senest 7.-dagen før valgdagen.

I øvrigt forudsættes, at ansøgninger om opta-
gelse på folketingsvalglisten behandles løbende,
efterhånden som de modtages, evt. på ugebasis
eller lignende, uanset om der skal afholdes valg
i en nærmere fremtid.

4. Indgivelse af ansøgning om optagelse på
folketingsvalglisten

(Bekendtgørelsens kapitel 2, §§ 2 og 3)

4.1. Den kommune, ansøgningen skal indgives
til

(Bekendtgørelsens § 2, stk. 1)

Ansøgning skal som hidtil indgives til kom-
munalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøge-
ren sidst har været tilmeldt folkeregistret, og
hvor ansøgeren skal optages på valglisten, jf. be-
kendtgørelsens § 1, stk. 3. Det gælder også de
statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for
riget, og deres ægtefæller, registrerede partnere
og samlevere, der umiddelbart inden udsendel-
sen til tjeneste uden for riget var tilmeldt folke-
registret i en kommune på Færøerne eller Grøn-
land, herunder folkeregistret for områder i Grøn-
land uden for den kommunale inddeling, jf. be-
kendtgørelsens § 1, stk. 2, sammenholdt med § 1,
stk. 3.

4.2. Måden, hvorpå ansøgningen skal indgi-
ves

(Bekendtgørelsens § 2, stk. 2)

Ansøgning kan som hidtil indgives ved per-
sonlig henvendelse eller pr. post eller telefax.

Som noget nyt er der herudover indført adgang
til at indgive ansøgning pr. e-post. Det gælder
både ansøgning om optagelse på valglisten, som
indgives på en blanket, som benyttes af kommu-
nen til anmeldelse af flytning til udlandet til fol-
keregistret (udrejseblanketten), og ansøgning
indgivet på det af Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet godkendte ansøgningsskema til ansøg-
ning om optagelse på folketingsvalglisten af per-
soner, der opholder sig i udlandet.

Det er en betingelse for indgivelse af ansøg-
ning pr. e-post, at ansøgningen kan indgives un-
der de fornødne tekniske og organisatoriske sik-

kerhedsforanstaltninger, jf. § 41, stk. 3, i lov om
behandling af personoplysninger og de i medfør
af denne lov udstedte retsforskrifter herom.

Ansøgeren skal i ansøgningen om optagelse på
valglisten give oplysninger om sit CPR-num-
mer. Det er nødvendigt for at sikre en entydig
identifikation af ansøgeren. Ved transmission af
fortrolige personoplysninger, herunder CPR-
nummer, over åbne net, herunder internettet,
skal der foretages en kryptering. Dette krav føl-
ger af § 14 i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni
2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af
22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personoplysninger, som behandles
for den offentlige forvaltning. Det er ikke alle
kommuner, der har de tekniske og organisatori-
ske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendi-
ge for at foretage kryptering af personfølsomme
oplysninger. Det er derfor i § 2, stk. 2, 2. pkt., i
bekendtgørelsen fastsat, at ansøgning om opta-
gelse på valglisten kun kan indgives elektronisk,
såfremt den kan indgives under de fornødne tek-
niske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt-
ninger, jf. § 41, stk. 3, i lov om behandling af
personoplysninger og de i medfør af denne lov
udstedte retsforskrifter herom.

Nærmere regler om de sikkerhedsmæssige for-
anstaltninger, som skal være opfyldt, er fastsat i
bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger
til beskyttelse af personoplysninger, som be-
handles for den offentlige forvaltning med tilhø-
rende vejledning nr. 37 af 2. april 2001. Be-
kendtgørelsen med tilhørende vejledning admi-
nistreres af Datatilsynet.

Er ansøgningen ikke indgivet under de fornød-
ne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-
staltninger, således at der ikke foretages en kryp-
tering af personfølsomme oplysninger i ansøg-
ningen, kan kommunalbestyrelsen dog ikke un-
der henvisning hertil undlade at behandle ansøg-
ningen.

4.3. Formen for indgivelse af ansøgningen

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2)

Ansøgning om optagelse på folketingsvalgli-
sten skal indgives på en formular, der er god-
kendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (et
ansøgningsskema).

Som noget nyt er der indført adgang til, at per-
soner med dansk indfødsret, som agter at vende
tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, kan
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indgive ansøgning om optagelse på folketings-
valglisten på en blanket, som benyttes af kom-
munen i forbindelse med pligtmæssig anmeldel-
se til folkeregistret af fraflytning til udlandet
(udrejseblanketten), og som af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet er godkendt til at blive be-
nyttet til indgivelse af en sådan ansøgning.

4.3.1. Ansøgning indgivet på et ansøgnings-
skema

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 1)

Det ansøgningsskema, som Indenrigs- og
Sundhedsministeriet har godkendt, og som skal
benyttes, er optrykt som bilag 4 til vejledningen.

Det viste ansøgningsskema skal, medmindre
ansøgning kan indgives på udrejseblanketten,
anvendes af alle ansøgere, der søger om optagel-
se på folketingsvalglisten efter folketingsvalglo-
vens § 2. Ansøgningsskemaet skal som hidtil
også anvendes af statsansatte beordret til tjeneste
uden for riget og de med disse personer samle-
vende ægtefæller, registrerede partnere og ugifte
samlevere (vælgere omfattet af folketingsvalglo-
vens § 2, stk. 1, og stk. 4, jf. stk. 1), som før 15.
maj 2001 skulle benytte et til denne persongrup-
pe særskilt godkendt ansøgningsskema (blåt ske-
ma). Denne gruppe af vælgere har siden 15. maj
2001 skullet benytte samme ansøgningsskema
som de vælgere, der har ansøgt om optagelse ef-
ter folketingsvalglovens § 2, stk. 2, eller § 2, stk.
4, jf. stk. 1 (grønt skema). Dette gælder fortsat.

Det viste ansøgningsskema skal også, med-
mindre ansøgning indgives på udrejseblanket-
ten, anvendes af personer, der søger om optagel-
se på folketingsvalglisten i medfør af de nye reg-
ler i folketingsvalglistens § 2, stk. 3, eller § 2,
stk. 4, jf. stk. 3. I medfør af disse regler anses
personer, som agter at vende tilbage til riget in-
den for 2 år efter udrejsen, og de med disse per-
soner samlevende ægtefæller, registrerede part-
nere og ugifte samlevere for at have fast bopæl i
riget uanset formålet med udlandsopholdet. Det
viste ansøgningsskema er derfor et nyt (grønt)
ansøgningsskema, Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet har ladet udarbejde, og som kan benyttes
af alle ansøgere, der søger om optagelse i hen-
hold til folketingsvalglovens § 2, og også kan be-
nyttes af personer, der søger om optagelse på fol-
ketingsvalglisten i medfør af de nye regler.

Ansøgningsskemaet er fortsat udformet såle-
des, at det afspejler de oplysninger, som en an-

søgning ifølge bekendtgørelsen skal indeholde,
jf. afsnit 5. Ansøgningsskemaet indeholder her-
udover rubrikker til angivelse af oplysninger,
som ikke er obligatoriske ifølge bekendtgørel-
sen, f.eks. ansøgerens e-mail adresse. Som noget
nyt skal der anføres en kontaktadresse, såfremt
ansøgeren ikke har oplyst en adresse i udlandet,
jf. ansøgningsskemaets rubrik 1. Oplysning om
kontaktadresse er således obligatorisk, såfremt
ansøgeren ikke har givet oplysning om en adres-
se i udlandet. Ansøgningsskemaet er som noget
nyt i rubrik 2 forsynet med en erklæring, som
den ansøger, der agter at vende tilbage til riget
inden for 2 år efter udrejsen, skal bekræfte ved at
afkrydse krydsruden ud for erklæringen. Er ud-
landsopholdets forventede varighed over 2 år,
skal ansøgeren i stedet udfylde ansøgningsske-
maets rubrik 3, hvor ansøgeren skal oplyse den
forventede varighed af udlandsopholdet, jf. ru-
brik 3.1, og anføre de ønskede oplysninger om
årsagen til udlandsopholdet, jf. rubrik 3.2.

Som hidtil kan flere ansøgere ikke udfylde
samme ansøgningsskema.

Selv om det hidtidige (grønne) ansøgningsske-
ma fortsat kan benyttes af personer, der søger om
optagelse efter de hidtidige regler i folketings-
valglovens § 2, dvs. § 2, stk. 1 eller stk. 2, eller
stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, kan det hidtidige (grønne)
ansøgningsskema ikke benyttes af personer, der
søger om optagelse på folketingsvalglisten i
medfør af de nye regler i folketingsvalglovens §
2, dvs. § 2, stk. 3, eller stk. 4, jf. stk. 3. Det er der-
for vigtigt, at kommunalbestyrelsen (folkeregi-
stret) fra og med den 1. juli 2004, hvor de nye
regler i folketingsvalglovens § 2 træder i kraft,
udleverer det nye ansøgningsskema til de perso-
ner, der fra og med denne dato anmoder herom
eller anmelder flytning til udlandet, jf. afsnit 4.4.

Det er ikke noget krav, at der skal benyttes det
skema, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet
har ladet fremstille. De kommuner, der måtte øn-
ske dette, kan anvende et elektronisk udskrevet
ansøgningsskema på betingelse af, at dette med
hensyn til udformning og indhold, herunder vej-
ledningen på bagsiden, er identisk med det ske-
ma, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har
ladet fremstille. Vejledningen på bagsiden kan
udskrives på særskilt ark. Der stilles ikke krav
om, at skemaet skal udskrives på grønt papir.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos Lyre-
co Danmark A/S pr. post: Postboks 1332, Fa-
briksparken 54-56, 2600 Glostrup, pr. e-mail: or-
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dre.dk@business.lyreco.com, pr. telefon: 70 100
500 eller pr. fax: 70 100 501.

Det er tillige muligt at hente ansøgningsske-
maet samt den tilhørende vejledning på Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:
www.im.dk.

I det følgende forstås ved ansøgningsskema
det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet nye
godkendte ansøgningsskema.

4.3.2. Ansøgning indgivet på en udrejseblan-
ket

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 2)

Som noget nyt er der indført adgang til, at per-
soner med dansk indfødsret, som agter at vende
tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, kan
indgive ansøgning om optagelse på folketings-
valglisten på en blanket, som benyttes af kom-
munen i forbindelse med pligtmæssig anmeldel-
se til folkeregistret af fraflytning til udlandet
(udrejseblanketten), og som af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet er godkendt til at blive be-
nyttet til indgivelse af en sådan ansøgning.

Enhver, som fraflytter til udlandet, skal inden
udrejsen anmelde fraflytning til bopælskommu-
nen, jf. CPR-lovens § 24, stk. 1. Anmeldelserne
om fraflytning til udlandet skal indeholde oplys-
ning om den flyttendes personnummer, fulde
navn eller adresseringsnavn, hidtidige adresse
og bopælskommune, flyttedato samt eventuel
fremtidig adresse eller bopælsland, jf. CPR-lo-
vens § 26, stk. 1. Der er ikke efter CPR-lovens
regler krav om, at anmeldelsen om fraflytning
skal ske på en bestemt blanket, eller om, at den
enkelte kommune udfærdiger en blanket til an-
meldelse om fraflytning.

Kommunerne benytter imidlertid i mange til-
fælde i praksis sådanne udrejseblanketter. KL
har udarbejdet en udrejseblanket, men blanket-
ten er ikke obligatorisk, hverken for borgeren el-
ler kommunen. Blanketten, hvis nærmere ud-
formning kan variere fra kommune til kommune,
indeholder rubrikker til afgivelse af de lovpligti-
ge oplysninger samt eventuelt rubrikker til afgi-
velse af andre oplysninger.

Den manglende blankettvang i forbindelse
med anmeldelse om fraflytning til udlandet æn-
dres der ikke på ved de nye regler i bekendtgø-
relsen om adgang til at ansøge om optagelse på
folketingsvalglisten på en udrejseblanket. Det er
som hidtil frivilligt for kommunen at udfærdige

en blanket, der kan anvendes af borgeren til an-
meldelse af fraflytning til udlandet, og det er
som hidtil frivilligt for borgeren at benytte kom-
munens blanket til anmeldelse af fraflytning til
udlandet.

De nye regler i bekendtgørelsen om adgang til
at indgive ansøgning om optagelse på folke-
tingsvalglisten på en udrejseblanket giver de
kommuner, der ønsker det, mulighed for at ind-
rette deres udrejseblanket således, at udrejse-
blanketten kan godkendes af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet til at blive benyttet af per-
soner med dansk indfødsret, som agter at vende
tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, (dvs.
de personer, der er omfattet af de nye regler i fol-
ketingsvalglovens § 2, stk. 3) til at indgive an-
søgning om optagelse på folketingsvalglisten.
Det er frivilligt for kommunerne, om udrejse-
blanketten skal indrettes således, at blanketten
opfylder de af Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et fastsatte betingelser for at være godkendt til at
blive benyttet til indgivelse af ansøgning om op-
tagelse på folketingsvalglisten. Den kommune,
der vælger ikke at indarbejde den af ministeriet
godkendte formulering i den udrejseblanket,
som kommunen benytter, vil ikke kunne optage
personer på valglisten på baggrund af udrejse-
blanketten, men vil som hidtil i forbindelse med
fraflytning skulle udlevere eller tilsende et an-
søgningsskema til optagelse på folketingsvalgli-
sten, jf. afsnit 4.4.

De nye regler giver endvidere de ansøgere, der
ønsker det, mulighed for at indgive ansøgning
om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af
folketingsvalglovens § 2, stk. 3, på en udrejse-
blanket i stedet for at benytte et ansøgningsske-
ma. Det er frivilligt for de personer, der søger om
optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2,
stk. 3, at vælge i stedet at søge om optagelse på
folketingsvalglisten ved at benytte ansøgnings-
skemaet.

Det er kun ansøgninger om optagelse på folke-
tingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens
§ 2, stk. 3, ikke i medfør af andre bestemmelser
i folketingsvalglovens § 2, der kan indgives på
en udrejseblanket. Ansøgninger om optagelse på
folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalg-
lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, kan således ikke ske
på en udrejseblanket. Agter en ægtefælle, en re-
gistreret partner eller en ugift samlevende til en
person, der agter at vende tilbage til riget inden
for 2 år efter udrejsen, ikke at vende tilbage til ri-
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get inden for dette tidsrum, må ægtefællen m.v.
henvises til at indgive ansøgning om optagelse i
medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk.
3, på et ansøgningsskema.

Flere personer kan indgive ansøgning om op-
tagelse på folketingsvalglisten i medfør af folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 3, på samme udrejse-
blanket, forudsat at alle, der søger om optagelse,
underskriver udrejseblanketten.

Såfremt kommunen ønsker at benytte en blan-
ket til anmeldelse af udrejse som ansøgningsske-
ma til optagelse af personer på valglisten, der ag-
ter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter
udrejsen, skal kommunens udrejseblanket god-
kendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til
at blive benyttet til indgivelse af ansøgning om
optagelse på folketingsvalglisten.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har til alle
kommunalbestyrelser udsendt en meddelelse om
nye regler pr. 1. juli 2004 om optagelse på folke-
tingsvalglisten af personer, der har valgret uan-
set ophold i udlandet. I meddelelsen er det fast-
sat, hvilke betingelser der skal opfyldes for, at en
udrejseblanket kan være godkendt til at blive be-
nyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse
på folketingsvalglisten. Meddelelsen er optrykt
som bilag 3 til denne vejledning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i med-
delelsen fastsat en række betingelser, som en ud-
rejseblanket, som benyttes i kommunen, skal op-
fylde for at være godkendt til at blive benyttet til
indgivelse af ansøgning om optagelse på folke-
tingsvalglisten.

Meddelelsen til alle kommunalbestyrelser er
vedlagt en af Indenrigs- og Sundhedsministeriet
udarbejdet vejledende standard for en udrejse-
blanket, der også kan benyttes til indgivelse af
ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten.
Standarden er udarbejdet med udgangspunkt i
den udrejseblanket, der er udarbejdet af KL (FR
045). Standarden er optrykt som bilag 5 til denne
vejledning.

Det er ikke et krav, at den udrejseblanket, som
den enkelte kommune benytter til indgivelse af
ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten,
på forhånd godkendes af Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet. Det påhviler imidlertid den en-
kelte kommune at sikre sig, at den udrejseblan-
ket, som benyttes til indgivelse af ansøgning om
optagelse på folketingsvalglisten, opfylder de af
Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte be-
tingelser herfor. Indenrigs- og Sundhedsministe-

riet vil efter anmodning kunne meddele godken-
delse af, at en konkret udrejseblanket benyttes til
indgivelse af ansøgning om optagelse på folke-
tingsvalglisten.

4.4. Udlevering af ansøgningsskema

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 3 og stk. 4, 1. punk-
tum)

Kommunalbestyrelsen (folkeregistret) skal
sørge for, at vælgere, der anmelder fraflytning til
udlandet, får udleveret eller tilsendt et ansøg-
ningsskema, medmindre vedkommende i forbin-
delse med anmeldelse af fraflytning til udlandet
indgiver ansøgning om optagelse på folketings-
valglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3,
på en udrejseblanket, og denne ansøgning imø-
dekommes. I modsætning til hidtil gælder kom-
munalbestyrelsens (folkeregistrets) pligt til at
udlevere eller tilsende et ansøgningsskema ikke,
hvis den pågældende i forbindelse med anmel-
delse af fraflytning til udlandet indgiver ansøg-
ning om optagelse på folketingsvalglisten efter
folketingsvalglovens § 2, stk. 3, på en udrejse-
blanket, og denne ansøgning imødekommes.

Kommunalbestyrelsen (folkeregistret) skal
endvidere efter anmodning udlevere eller tilsen-
de et ansøgningsskema. Såfremt kommunen be-
nytter en udrejseblanket, der er godkendt af In-
denrigs- og Sundhedsministeriet til at blive be-
nyttet til indgivelse af ansøgning, og vedkom-
mende udtrykkeligt anmoder om at få udrejse-
blanketten udleveret eller tilsendt, skal denne
blanket ligeledes efter anmodning udleveres el-
ler tilsendes. Dette følger af bekendtgørelsens §
3, stk. 3, hvorefter ansøgningsskema og udrejse-
blanket kan fås hos kommunen (folkeregistret).

Ansøgningsskema skal som hidtil udleveres
eller sendes til alle vælgere, der anmelder flyt-
ning til udlandet, såfremt de pågældende ikke i
forbindelse med anmeldelse af fraflytning til ud-
landet indgiver ansøgning om optagelse på fol-
ketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2,
stk. 3, på en udrejseblanket. Ved vælgere forstås
i denne sammenhæng personer, der har dansk
indfødsret, er fyldt 18 år (eller som vil fylde 18
år inden for nogle måneder), og som ikke er un-
der værgemål med fratagelse af den retlige hand-
leevne, jf. værgemålslovens § 6. Dette indebæ-
rer, at også personer, som næppe vil opfylde be-
tingelserne for valgret uanset ophold i udlandet,
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skal have udleveret - eller i det mindste have til-
bud herom - eller tilsendt ansøgningsskema.

Indgiver en vælger, der anmelder flytning til
udlandet, ansøgning om optagelse på folketings-
valglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3,
på en udrejseblanket, skal vedkommende have
udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema, hvis
det viser sig, at ansøgningen ikke imødekom-
mes. Imødekommes ansøgningen, dvs. vælgeren
optages på folketingsvalglisten, skal vedkom-
mende selvsagt ikke have udleveret eller tilsendt
et ansøgningsskema. Ved imødekommelse af
ansøgningen forstås kommunalbestyrelsens (fol-
keregistrets) afgørelse om at optage ansøgeren
på folketingsvalglisten på grundlag af ansøgnin-
gen indgivet på en udrejseblanket. Viser det sig
under kommunalbestyrelsens (folkeregistrets)
behandling af ansøgningen indgivet på en udrej-
seblanket, at ansøgningen ikke kan behandles på
dette grundlag, skal ansøgeren have tilsendt et
ansøgningsskema med meddelelse om årsagen
hertil.

4.5. Notering i folkeregistret af udlevering af
ansøgningsskema

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste punktum)

Det skal noteres i folkeregistret, hvilke vælge-
re der i forbindelse med anmeldelse af flytning
til udlandet har fået udleveret (eller har fået til-
bud herom) eller tilsendt et ansøgningsskema
med henblik på ansøgning om optagelse på fol-
ketingsvalglisten eller har fået meddelelse om
optagelse på folketingsvalglisten efter folke-
tingsvalglovens § 2, stk. 3, på grundlag af en an-
søgning indgivet på en udrejseblanket, jf. afsnit
4.4. Der skal ikke ske notering i folkeregistret,
hvis en vælger efter anmodning, uden at dette
sker i forbindelse med anmeldelse af flytning til
udlandet, har fået udleveret eller tilsendt et an-
søgningsskema, og der skal heller ikke ske note-
ring i folkeregistret, hvis en vælger har fået udle-
veret en udrejseblanket med henblik på ansøg-
ning om optagelse på folketingsvalglisten.

Der skal også ske notering i folkeregistret,
hvis en vælger, der i forbindelse med anmeldelse
af flytning til udlandet har indgivet ansøgning på
en udrejseblanket om optagelse på folketingsval-
glisten i henhold til folketingsvalglovens § 2,
stk. 3, skal have tilsendt et ansøgningsskema

som følge af kommunalbestyrelsens behandling
af udrejseblanketten, jf. afsnit 6 og 7.

Det bemærkes herved, at den af KL udarbejde-
de blanket til anmeldelse af udrejse indeholder
en rubrik til en sådan notering. Formålet med no-
teringen er at skabe størst mulig sikkerhed for, at
udleveringspligten rent faktisk efterleves. Ved
notering vil endvidere foreligge en vis form for
dokumentation for, at udlevering er sket, hvilket
kan være hensigtsmæssigt ved stillingtagen til
eventuelle klager over manglende udlevering el-
ler tilsendelse af ansøgningsskema i forbindelse
med udrejsen.

Hvis en vælger, der ved personlig henvendelse
i folkeregistret anmelder fraflytning til udlandet,
efter at være blevet vejledt om regler og praksis
for optagelse på folketingsvalglisten uanset op-
hold i udlandet, ikke ønsker at modtage et ansøg-
ningsskema henholdsvis udrejseblanket, noteres
i folkeregistret, at den pågældende har fået tilbud
om udlevering af ansøgningsskema henholdsvis
udrejseblanket.

I denne forbindelse bemærkes, at folkeregi-
strets vejledning om regler og praksis må gives
på en sådan måde, at man ikke derved fraråder
nogen at indgive ansøgning.

5. Ansøgningens indhold

(Bekendtgørelsens kapitel 3, § 4)

De oplysninger, der efter bekendtgørelsen skal
gives i ansøgningen, er de samme, hvad enten
ansøgningen er indgivet på et ansøgningsskema
eller en udrejseblanket. Da der på en udrejse-
blanket alene kan søges om optagelse på folke-
tingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens
§ 2, stk. 3, skal ansøgning indgivet på en udrej-
seblanket alene opfylde de krav, der gælder for
ansøgning om optagelse i henhold til folketings-
valglovens § 2, stk. 3.

Ansøgningsskemaet er udfærdiget således, at
skemaet indeholder alle de oplysninger, der som
minimum skal gives efter bekendtgørelsen. Den
af kommunen benyttede udrejseblanket kan kun
godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet
til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning
om optagelse på folketingsvalglisten i henhold
til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, hvis udrejse-
blanketten indeholder de oplysninger, der som
minimum skal gives efter bekendtgørelsen til en
sådan ansøgning.
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5.1. Oplysninger om ansøgerens henholdsvis
hovedpersonens identitet

(Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 4)

En ansøgning om optagelse på folketingsvalg-
listen skal i alle tilfælde indeholde oplysning om
ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejse-
dato, seneste adresse i Danmark og adresse i ud-
landet eller – hvis en sådan ikke haves – en kon-
taktadresse i Danmark.

De nævnte oplysninger svarer til de hidtil kræ-
vede, idet det dog er præciseret, at ansøgeren, så-
fremt ansøgeren ikke har en adresse i udlandet,
skal oplyse en kontaktadresse i Danmark.

Såfremt der er tale om en ansøgning om opta-
gelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk.
4, som alene kan indgives på et ansøgningsske-
ma, skal ansøgningen som hidtil tillige indehol-
de tilsvarende oplysninger om ansøgerens ægte-
fælle, registrerede partner eller samlever (hoved-
personen).

5.2. Oplysninger til brug for bedømmelsen af,
om ansøgeren er omfattet af folketingsvalglo-
vens § 2

(Bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 3, 5 og 6)

En ansøgning om optagelse på folketingsvalg-
listen i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk.
1 eller 2, skal som hidtil indeholde oplysning om
årsagen til udlandsopholdet, dvs. ansøgeren skal
ud over at afkrydse, hvilken af de i folketingsval-
glovens § 2, stk. 1, og stk. 2, nr. 1 – 6, nævnte år-
sager der er årsagen til ansøgerens udlandsop-
hold, også give en nærmere beskrivelse af årsa-
gen til udlandsopholdet. I ansøgningsskemaet er
der i rubrik 3.2. Årsagen til udlandsopholdet an-
givet de oplysninger, der kræves for hver af de i
folketingsvalgloven nævnte årsager. En ansøg-
ning om optagelse på folketingsvalglisten i hen-
hold til folketingsvalglovens § 2, stk. 4, skal i de
tilfælde, hvor hovedpersonen er omfattet af fol-
ketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, som hidtil
indeholde tilsvarende oplysninger om årsagen til
hovedpersonens udlandsophold.

En ansøgning om optagelse på folketingsvalg-
listen i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk.
1 eller 2, henholdsvis § 2, stk. 4, jf. § 2, stk. 1 el-
ler stk. 2, skal endvidere indeholde oplysning om
den forventede varighed af ansøgerens hen-
holdsvis hovedpersonens udlandsophold. Denne
oplysning gives ved at udfylde rubrik 3.1. i an-

søgningsskemaet. Dette skyldes, at det efter fol-
ketingsvalglovens § 2, stk. 2, er en betingelse, at
udlandsopholdet er midlertidigt, og at det efter
Valgretsnævnets seneste praksis normalt altid vil
give anledning til tvivl, om en ansøger opfylder
denne betingelse, hvis ansøgeren har oplyst, at
udlandsopholdet forventes at blive permanent,
eller at der er tale om emigration o.lign.

En ansøgning om optagelse på folketingsvalg-
listen i henhold til lovens § 2, stk. 3, skal inde-
holde oplysning om, at ansøgeren agter at vende
tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen. Den-
ne oplysning gives ved, at ansøgeren afkrydser
krydsruden i rubrik 2 i ansøgningsskemaet, eller,
hvis ansøgningen indgives på en udrejseblanket,
afkrydser den på udrejseblanketten anførte
krydsrude for et ”ja” ud for udsagnet herom og
anfører sit navn på det dertil indrettede sted i det-
te udsagn. Ansøgningen skal derimod ikke inde-
holde oplysninger om årsagen til udlandsophol-
det. En ansøgning om optagelse i henhold til fol-
ketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal til-
svarende indeholde oplysning om, at hovedper-
sonen agter at vende tilbage til riget inden for 2
år efter udrejsen. Denne oplysning gives ved, at
ansøgeren afkrydser krydsrude A i rubrik 4.

5.3. Krav om datering og underskrift af an-
søgningen

(Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 7)

Ansøgningen skal som hidtil dateres og under-
skrives. Kravet om egenhændig underskrift af
ansøgningen er dog ophævet. Såfremt ansøgnin-
gen indgives pr. e-post, skal ansøgerens navn an-
føres på det sted på ansøgningsskemaet, der er
beregnet til ansøgerens underskrift. En manglen-
de anførelse af navnet på det sted i ansøgnings-
skemaet, der er beregnet til ansøgerens under-
skrift, skal sidestilles med, at ansøgningen ikke
er underskrevet.

I modsætning til tidligere vil også underskrift i
henhold til fuldmagt efter omstændighederne
være tilstrækkelig. Det vil dog være en betingel-
se, at det er anført, at den, der underskriver an-
søgningen, (tillige) underskriver på en andens
vegne, og at der ikke er anledning til tvivl om, at
den, der underskriver ansøgningen, har fuldmagt
fra ansøgeren til at søge om optagelse på folke-
tingsvalglisten. F.eks. vil der normalt ikke være
anledning til tvivl om, at ansøgerens advokat el-
ler et familiemedlem, som ansøgeren har boet i
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samme husstand med inden udrejsen, f.eks. an-
søgerens forældre eller ægtefælle, registrerede
partner eller samlever, har fornøden fuldmagt. Er
der anledning til tvivl om fuldmagtsforholdets
rigtighed, skal der sendes et ansøgningsskema til
ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil,
medmindre der er tale om en sag, hvor ansøgnin-
gen er indgivet på et ansøgningsskema, og sagen
skal indsendes til afgørelse i Valgretsnævnet.

6. Kommunalbestyrelsens indledende be-
handling af ansøgningen

(Bekendtgørelsens kapitel 4, §§ 5 – 8)

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens
regler om den indledende behandling af ansøg-
ningen, som kommunalbestyrelsen (folkeregi-
stret) skal foretage, hvad enten ansøgningen er
indgivet på et ansøgningsskema eller en udrejse-
blanket. Kommunalbestyrelsen (folkeregistret)
skal foretage den i dette afsnit beskrevne indle-
dende behandling af ansøgningen, inden den i af-
snit 7 og 8 videre behandling af ansøgningen
foretages.

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalg-
listen bør behandles løbende, efterhånden som
de modtages, evt. på ugebasis eller lignende,
uanset om der skal afholdes valg i en nærmere
fremtid. Skal ansøgningen videresendes til Valg-
retsnævnet eller en anden kommune, eller skal
ansøgeren have tilbagesendt ansøgningsskema
eller, hvis ansøgningen er indgivet på en udrejse-
blanket, have tilsendt et ansøgningsskema, skal
dette ske snarest muligt, efter at folkeregistret
har foretaget den foreskrevne sagsbehandling.

6.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommu-
ne, ansøgeren er med rette ikke frameldt fol-
keregistret eller ansøgeren er flyttet til Færø-
erne eller Grønland

(Bekendtgørelsens § 5)

6.1.1. Ansøgning indgivet til en forkert kom-
mune

(Bekendtgørelsens § 5, stk. 1)

Hvis ansøgningen er indgivet til en anden
kommune i Danmark end den, hvor ansøgeren

sidst har været tilmeldt folkeregistret, skal kom-
munalbestyrelsen (folkeregistret) som hidtil vi-
deresende ansøgningen til den rette kommune. I
disse tilfælde skal den i afsnit 6 - 8 foreskrevne
sagsbehandling foretages af den kommune, an-
søgningen videresendes til. Er ansøgningen ind-
givet på en udrejseblanket, må udrejseblanketten
videresendes til den rette kommune med henblik
på dels foretagelse af registreringen i CPR af an-
søgerens fraflytning til udlandet, dels foretagelse
af den i afsnit 6 – 8 foreskrevne sagsbehandling
af ansøgningen om optagelse på folketingsvalg-
listen. Det bemærkes herved, at registreringen af
ansøgerens fraflytning til udlandet i CPR efter
CPR-lovens § 24 skal foretages af bopælskom-
munen, dvs. den kommune, hvor ansøgeren sidst
har været tilmeldt folkeregistret.

6.1.2. Ansøgeren er med rette ikke frameldt
folkeregistret

(Bekendtgørelsens § 5, stk. 2)

Hvis ansøgeren med rette ikke er frameldt fol-
keregistret, skal kommunalbestyrelsen (folkere-
gistret) som hidtil underrette ansøgeren om, at
ansøgeren automatisk vil blive optaget på folke-
tingsvalglisten, så længe vedkommende står til-
meldt folkeregistret i Danmark.

6.1.3. Ansøgeren er flyttet til Færøerne eller
Grønland

(Bekendtgørelsens § 5, stk. 3)

Hvis det fremgår af ansøgningen sammenholdt
med oplysningerne i CPR, at ansøgeren er flyttet
til Færøerne eller Grønland, skal kommunalbe-
styrelsen (folkeregistret) som hidtil underrette
ansøgeren om, at ansøgeren automatisk vil blive
optaget på folketingsvalglisten til folketingsvalg
på Færøerne henholdsvis i Grønland. Vælgere,
der flytter til Færøerne eller Grønland, bliver
omfattet af de regler, der gælder for Færøerne
henholdsvis Grønland, og de pågældende kan
ikke i Danmark deltage i folketingsvalg, folkeaf-
stemninger og valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet. Standardbrev til ansøgere,
der er flyttet til Færøerne eller Grønland, er op-
taget som bilag 6 til vejledningen.
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6.2. Ansøgningen er ikke indgivet på et ansøg-
ningsskema eller en udrejseblanket, ansøg-
ningen er ikke indgivet på en godkendt udrej-
seblanket, eller ansøgeren har søgt om opta-
gelse på en udrejseblanket i medfør af andre
bestemmelser end folketingsvalglovens § 2,
stk. 3

(Bekendtgørelsens § 6)

6.2.1. Ansøgningen er ikke indgivet på et an-
søgningsskema eller en udrejseblanket

(Bekendtgørelsens § 6, stk. 1)

Hvis ansøgningen ikke er indgivet på et ansøg-
ningsskema eller en udrejseblanket, skal ansøg-
ningen tilbagesendes til ansøgeren tillige med et
ansøgningsskema og med meddelelse om årsa-
gen til tilbagesendelsen.

Er der tale om en ansøgning om fornyet opta-
gelse fra en vælger optaget på valglisten i medfør
af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk.
1 eller 2, som indgives i form af et almindeligt
brev eller telefax underskrevet af ansøgeren eller
e-post med ansøgerens navn anført som under-
skrift, skal ansøgningen dog kun tilbagesendes,
hvis der er særlig grund hertil. Der vil således i
denne situation normalt kunne ses bort fra mang-
lende benyttelse af ansøgningsskema, idet folke-
registret allerede (mindst) én gang har kontrolle-
ret, at de grundlæggende oplysninger om ansø-
gerens identitet, udrejsedato m.v. stemmer med
oplysningerne i CPR. Spørgsmålet om, hvorvidt
kommunalbestyrelsen (folkeregistret) kan træffe
afgørelse om fornyet optagelse på folketingsval-
glisten, eller om ansøgningen skal videresendes
til Valgretsnævnet, der herefter træffer afgørel-
se, afgøres efter de almindelige regler herfor, jf.
afsnit 8.3., herunder om ansøgeren er udrejst for
mindre eller mere end 4 år siden.

6.2.2. Ansøgningen er ikke indgivet på en god-
kendt udrejseblanket

(Bekendtgørelsens § 6, stk. 2)

Hvis ansøgningen er indgivet på den af kom-
munen benyttede udrejseblanket, der ikke er
godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet
til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning
om optagelse på folketingsvalglisten i henhold
til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, herunder ikke
opfylder de af Indenrigs- og Sundhedsministeri-

et fastsatte betingelser for at være godkendt til at
blive benyttet til indgivelse af en sådan ansøg-
ning, skal ansøgeren tilsendes et ansøgningsske-
ma med meddelelse om årsagen hertil. Der hen-
vises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets
meddelelse til alle kommunalbestyrelser, hvor
det blandt andet er fastsat, hvilke betingelser der
skal opfyldes for, at en udrejseblanket kan være
godkendt til at blive benyttet til indgivelse af an-
søgning om optagelse på folketingsvalglisten.
Meddelelsen er optrykt som bilag 3 til vejlednin-
gen. Der skal i folkeregistret ske notering af, at
ansøgeren har fået tilsendt et ansøgningsskema,
hvis ansøgeren ikke tidligere i forbindelse med
fraflytningen har fået tilsendt eller udleveret et
ansøgningsskema, som er noteret i folkeregi-
stret, jf. afsnit 4.5.

6.2.3. Der er på en udrejseblanket ansøgt om
optagelse i henhold til andre bestemmelser
end folketingsvalglovens § 2, stk. 3

(Bekendtgørelsens § 6, stk. 2)

Hvis der på en ansøgning indgivet på en udrej-
seblanket er ansøgt om optagelse på valglisten i
medfør af andre bestemmelser end folketings-
valglovens § 2, stk. 3, – hvilket i praksis vil være
tilfældet, såfremt ansøgeren har oplyst, at ud-
landsopholdet forventes at vare mere end 2 år –
skal ansøgeren ligeledes tilsendes et ansøgnings-
skema med meddelelse om årsagen hertil. Der
skal i folkeregistret ske notering af, at ansøgeren
har fået tilsendt et ansøgningsskema, hvis ansø-
geren ikke tidligere i forbindelse med fraflytnin-
gen har fået tilsendt eller udleveret et ansøg-
ningsskema, som er noteret i folkeregistret, jf.
afsnit 4.5.

6.3. Kontrol af oplysningerne i ansøgningen

(Bekendtgørelsens § 7)

6.3.1. Kontrol af oplysningerne om ansøge-
rens identitet

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2)

Folkeregistret skal som hidtil ved opslag i
CPR kontrollere, at de oplysninger om ansøge-
rens fulde navn, personnummer, udrejsedato og
seneste adresse i Danmark, der er anført i ansøg-
ningen, stemmer med oplysningerne i CPR.



22

6.3.2. Kontrol af, om ansøgeren opfylder de
almindelige valgretsbetingelser

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1)

Folkeregistret skal i forbindelse med den i af-
snit 6.3.1. nævnte kontrol kontrollere, at ansøge-
ren opfylder de almindelige betingelser for valg-
ret, dvs. at ansøgeren har dansk indfødsret, er
fyldt 18 år og ikke er under værgemål med frata-
gelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslo-
vens § 6.

6.3.3. Kontrol af hovedpersonens identitet

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 2)

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør
af lovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret
partner, eller samlever til en person, der er om-
fattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedperso-
nen) – hvilket kun kan ske på et ansøgningsske-
ma – skal folkeregistret som hidtil endvidere ved
opslag i CPR undersøge, om de i ansøgningen
meddelte oplysninger om hovedpersonens fulde
navn, personnummer, udrejsedato og seneste
adresse i Danmark stemmer med oplysningerne
i CPR.

6.3.4. Kontrol af, om hovedpersonen opfylder
de almindelige valgretsbetingelser

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1)

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør
af lovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret
partner, eller samlever til en person, der er om-
fattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedperso-
nen) – hvilket kun kan ske på et ansøgningsske-
ma – skal folkeregistret som hidtil tillige ved op-
slag i CPR undersøge, om hovedpersonen opfyl-
der de almindelige betingelser for valgret (dvs. at
hovedpersonen har dansk indfødsret, er fyldt 18
år og ikke er under værgemål med fratagelse af
den retlige handleevne, jf. værgemålslovens §
6).

6.3.5. Kontrol af tilknytningen mellem ansø-
geren og hovedpersonen

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3)

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør
af lovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret
partner, eller samlever til en person, der er om-
fattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedperso-

nen) – hvilket kun kan ske på et ansøgningsske-
ma – skal det herudover som hidtil ved opslag i
CPR undersøges, om de pågældende to personer
har indgået ægteskab eller registreret partner-
skab med hinanden. Har de pågældende to perso-
ner ikke indgået ægteskab eller registreret part-
nerskab med hinanden, skal det tillige kontrolle-
res, at de opfylder betingelserne for at indgå æg-
teskab eller registreret partnerskab med hinan-
den. I sidstnævnte tilfælde skal det kontrolleres,
at de to personer ikke er beslægtet i ret op- og
nedstigende linie eller er søskende. Endvidere
skal det kontrolleres, at ingen af de to personer er
part i et endnu bestående ægteskab eller registre-
ret partnerskab med 3. person.

6.3.6. Kontrol af, om ansøgningen er dateret
og underskrevet

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3 og 4)

Endelig skal det som hidtil ved gennemgang af
selve ansøgningen kontrolleres, om ansøgningen
er dateret og underskrevet af ansøgeren. Det tid-
ligere gældende krav om, at ansøgningen egen-
hændigt skulle være underskrevet af ansøgeren,
er erstattet af et krav om, at ansøgningen skal
være underskrevet af ansøgeren. Ændringen in-
debærer, at ansøgning kan indgives elektronisk
uden brug af digital signatur. Det kræves således
alene, at ansøgerens navn er anført på det sted i
ansøgningsskemaet/udrejseblanketten, som er
beregnet til ansøgerens underskrift. Ændringen
indebærer, at det ved gennemgang af ansøgnin-
ger, der er indgivet på e-post, skal kontrolleres,
om ansøgerens navn er anført på det sted i ansøg-
ningsskemaet/udrejseblanketten, som er bereg-
net til ansøgerens underskrift.

Har flere personer søgt om optagelse på folke-
tingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens
§ 2, stk. 3, på samme udrejseblanket, skal det
kontrolleres, at alle, der søger om optagelse, har
underskrevet udrejseblanketten.

6.4. Ansøgeren opfylder ikke de almindelige
valgretsbetingelser

(Bekendtgørelsens § 8)

Hvis undersøgelsen af ansøgerens data viser,
at ansøgeren ikke opfylder de almindelige betin-
gelser for valgret, dvs. at ansøgeren ikke har
dansk indfødsret, ikke er fyldt 18 år, eller er un-
der værgemål med fratagelse af den retlige hand-
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leevne, jf. værgemålslovens § 6, skal kommunal-
bestyrelsen (folkeregistret) som hidtil meddele
afslag på ansøgningen under henvisning til, at
ansøgeren ikke opfylder den pågældende betin-
gelse for valgret.

Hvis den manglende betingelse for valgret be-
står i, at ansøgeren endnu ikke er fyldt 18 år, bør
der dog ikke meddeles afslag på ansøgningen af
den grund, såfremt ansøgeren inden for en vis
kortere tid (et par måneder) vil være fyldt 18 år.
Hvis den pågældende ansøger i øvrigt opfylder
betingelserne for optagelse på folketingsvalgli-
sten uanset ophold i udlandet, kan kommunalbe-
styrelsen (folkeregistret) derfor sætte sagen i be-
ro, indtil ansøgeren er fyldt 18 år. Hvis kommu-
nalbestyrelsen (folkeregistret) er i tvivl om,
hvorvidt ansøgeren, bortset fra aldersbetingel-
sen, opfylder betingelserne for valgret uanset op-
hold i udlandet, skal ansøgningen uden at afven-
te, at ansøgeren fylder 18 år, videresendes til
Valgretsnævnet, der herefter træffer afgørelse.

Om det tilfælde, hvor ansøgeren opfylder de
almindelige valgretsbetingelser, men hovedper-
sonen ikke gør det, henvises til afsnit 8.1.

7. Kommunalbestyrelsens videre behandling
af en ansøgning indgivet på en udrejseblanket

(Bekendtgørelsens kapitel 5, §§ 9 og 10)

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens
regler om den videre behandling af en ansøgning
indgivet på en udrejseblanket, som kommunal-
bestyrelsen (folkeregistret) skal foretage efter at
have foretaget den i afsnit 6 beskrevne indleden-
de behandling af ansøgningen.

De nye regler i bekendtgørelsen om den videre
behandling af en ansøgning på en udrejseblanket
adskiller sig fra bekendtgørelsens regler om den
videre behandling af en ansøgning på et ansøg-
ningsskema, jf. afsnit 8, derved, at en udrejse-
blanket i modsætning til et ansøgningsskema
ikke i noget tilfælde skal tilbagesendes til ansø-
geren. Det skyldes, at udrejseblanketten skal be-
nyttes af kommunen i forbindelse med registre-
ringen i CPR af ansøgerens fraflytning til udlan-
det. Hvis en ansøgning indgivet på en udrejse-
blanket ikke på dette grundlag kan begrunde
vælgerens optagelse på folketingsvalglisten,
f.eks. fordi der er tvivl om ansøgerens identitet,
eller fordi udrejseblanketten ikke er dateret eller
underskrevet, skal ansøgeren i stedet have til-
sendt et ansøgningsskema med henblik på en

fornyet (korrekt) indgivelse af ansøgning om op-
tagelse på folketingsvalglisten.

Tilsvarende gælder, at en udrejseblanket i
modsætning til et ansøgningsskema ikke i noget
tilfælde skal videresendes til Valgretsnævnet.
Hvis alene Valgretsnævnet kan træffe afgørelse
om optagelse på folketingsvalglisten, skal ansø-
geren i stedet have tilsendt et ansøgningsskema
med henblik på, at dette ansøgningsskema, når
det er indgivet til kommunalbestyrelsen, kan
danne grundlag for sagens videresendelse til
Valgretsnævnet.

Om de øvrige ændringer der er sket i forhold
til det hidtidigt gældende regelsæt henvises til
afsnit 1.5.

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalg-
listen bør behandles løbende, efterhånden som
de modtages, evt. på ugebasis eller lignende,
uanset om der skal afholdes valg i en nærmere
fremtid. Er ansøgningen indgivet på en udrejse-
blanket, vil det være naturligt, at kommunalbe-
styrelsen (folkeregistret) behandler ansøgningen
om optagelse på folketingsvalglisten i forbindel-
se med registreringen i CPR af ansøgerens fra-
flytning til udlandet. Skal udrejseblanketten og
dermed ansøgningen videresendes til en anden
kommune, eller skal ansøgeren have tilsendt et
ansøgningsskema, skal dette ske snarest muligt,
efter at folkeregistret har foretaget den fore-
skrevne sagsbehandling.

7.1. Fejl og mangler i udrejseblanketten

(Bekendtgørelsens § 9)

7.1.1. Tvivl om ansøgerens identitet

(Bekendtgørelsens § 9, stk. 1)

Som nævnt i afsnit 6.3.1. skal folkeregistret
ved opslag i CPR kontrollere, at de oplysninger
om ansøgerens fulde navn, personnummer, ud-
rejsedato og seneste adresse i Danmark, der er
anført i ansøgningen, stemmer med oplysninger-
ne i CPR. Hvis der på grund af uoverensstem-
melser mellem oplysningerne på udrejseblanket-
ten og oplysningerne i CPR vedrørende ansøge-
rens fulde navn, personnummer, udrejsedato og
seneste adresse i Danmark eller på grund af
manglende oplysninger herom på udrejseblan-
ketten er tvivl om ansøgerens identitet, skal an-
søgeren tilsendes et ansøgningsskema med med-
delelse om årsagen hertil. Tvivl om ansøgerens
identitet vil formentlig kun forekomme helt und-
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tagelsesvis. Forpligtelsen til at tilsende ansøge-
ren et ansøgningsskema gælder selvsagt kun i
det omfang, tilsendelse er mulig.

7.1.2. Manglende datering af udrejseblanket-
ten

(Bekendtgørelsens § 9, stk. 2)

Manglende datering af en udrejseblanket,
hvorpå der er søgt om optagelse på folketings-
valglisten, skal normalt medføre, at ansøgeren
tilsendes et ansøgningsskema med meddelelse
om årsagen hertil. Udrejseblanketten skal ikke
tilbagesendes til ansøgeren. Der skal dog ses bort
fra manglende datering, såfremt ansøgningen er
indgivet i forbindelse med ansøgerens fraflyt-
ning til udlandet. Det forudsættes herved, at ud-
rejseblanketterne stemples med datoen for mod-
tagelse i folkeregistret.

7.1.3. Manglende underskrift af udrejseblan-
ketten

(Bekendtgørelsens § 9, stk. 3)

Manglende underskrift af en udrejseblanket,
hvorpå der er søgt om optagelse på folketings-
valglisten, skal medføre, at ansøgeren tilsendes
et ansøgningsskema med meddelelse om årsagen
hertil. Udrejseblanketten skal ikke tilbagesendes
til ansøgeren. Tilsvarende gælder, hvis udrejse-
blanketten er indgivet pr. e-post, og ansøgerens
navn ikke er anført på det sted på udrejseblanket-
ten, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

Omfatter en udrejseblanket flere personer, der
opfylder de almindelige valgretsbetingelser,
men som ikke alle har søgt om optagelse på fol-
ketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglo-
vens § 2, stk. 3, skal den eller de personer, der
har søgt om optagelse og ikke har underskrevet
udrejseblanketten, have tilsendt et ansøgnings-
skema hver med meddelelse om årsagen hertil.
Den eller de personer, der har søgt om optagelse
i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og
underskrevet udrejseblanketten, kan, hvis betin-
gelserne herfor i øvrigt er opfyldt, optages på
folketingsvalglisten på grundlag af udrejseblan-
ketten, selv om ikke alle omfattet af udrejseblan-
ketten kan optages på grundlag heraf.

I modsætning til tidligere vil også underskrift i
henhold til fuldmagt efter omstændighederne
være tilstrækkelig, jf. nærmere afsnit 5.3.

7.2. Betingelserne for, at kommunalbestyrel-
sen på grundlag af en ansøgning indgivet på
en udrejseblanket kan træffe afgørelse om
optagelse på folketingsvalglisten

(Bekendtgørelsens § 10)

Kommunalbestyrelsen (folkeregistret) træffer,
hvis en ansøgning indgivet på en udrejseblanket
skal behandles af denne kommunalbestyrelse,
afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten i
henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, på
grundlag af en udrejseblanket under følgende be-
tingelser:
1) ansøgeren opfylder de almindelige valgrets-

betingelser, dvs. ansøgeren er fyldt 18 år, har
dansk indfødsret og er ikke under værgemål
med fratagelse af den retlige handleevne, jf.
værgemålslovens § 6, og

2) der er ikke anledning til tvivl om, at ansøge-
ren er omfattet af folketingsvalglovens § 2,
stk. 3.

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrel-
sen (folkeregistret) har foretaget den i afsnit 6
beskrevne indledende behandling af ansøgnin-
gen og har kontrolleret som beskrevet i afsnit
7.1., at der ikke er fejl og mangler i udrejseblan-
ketten. Det er således en forudsætning, at der
ikke som beskrevet i disse afsnit skal sendes et
ansøgningsskema til ansøgeren eller ske videre-
sendelse af ansøgningen til en anden kommune,
men at ansøgningen efter de regler, der er gengi-
vet i afsnit 6 og afsnit 7.1, kan behandles af kom-
munalbestyrelsen (folkeregistret).

Hvis ansøgeren ikke opfylder de almindelige
valgretsbetingelser, skal kommunalbestyrelsen
(folkeregistret) meddele afslag på ansøgningen
under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder
den pågældende betingelse for valgret, jf. afsnit
6.4.

Hvis der er anledning til tvivl om, at ansøgeren
er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3,
skal kommunalbestyrelsen (folkeregistret) med-
dele ansøgeren, at ansøgeren ikke på grundlag af
denne ansøgning, som er indgivet på en udrejse-
blanket, er blevet optaget på folketingsvalglisten
i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og
tilsende ansøgeren et ansøgningsskema. Udrej-
seblanketten skal ikke – i modsætning til, hvad
der gælder for ansøgningsskemaer – videresen-
des til Valgretsnævnet.

På den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet
udfærdigende vejledende standard for en udrej-
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seblanket, der også kan benyttes til indgivelse af
ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten,
der er optrykt som bilag 5 til denne vejledning,
er der indsat en særlig rubrik, hvor vedkommen-
de kan sætte kryds ud for ”ja” eller ”nej” til ud-
sagnet ”Undertegnede … (angivelse af navn) har
dansk indfødsret, agter at vende tilbage til riget
(Danmark, Færøerne eller Grønland) inden for 2
år efter udrejsen og søger om optagelse på valg-
listen”. Der er endvidere en særskilt rubrik, hvor
vedkommende kan angive udlandsopholdets for-
ventede varighed.

Har vedkommende på udrejseblanketten an-
ført sit navn på det dertil beregnede sted i oven-
nævnte udsagn og sat kryds ud for ”ja” til oven-
nævnte udsagn, vil der normalt ikke være anled-
ning til tvivl. Dette gælder, selv om vedkom-
mende ikke har udfyldt rubrikken andetsteds på
udrejseblanketten for udlandsopholdets forven-
tede varighed.

Der kan dog være tilfælde, hvor der er grund til
at betvivle rigtigheden af ansøgerens oplysning
om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget
inden for to år efter udrejsen, eller ansøgerens
oplysning herom ikke uden en nærmere undersø-
gelse vil kunne lægges til grund. I disse tilfælde
kan kommunalbestyrelsen (folkeregistret) ikke
optage ansøgeren på folketingsvalglisten. Det
kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren på ud-
rejseblanketten også har oplyst, at vedkommen-
de forventer at opholde sig i udlandet i en længe-
re periode end to år efter udrejsen.

Hvis vedkommende på den af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet udarbejdede vejledende
standard for en udrejseblanket ikke afkrydser ru-
brikken for ”ja” til udsagnet om, at undertegnede
har dansk indfødsret, agter at vende tilbage til ri-
get inden for to år efter udrejsen og søger om op-
tagelse på folketingsvalglisten, har vedkommen-
de ikke søgt om optagelse på folketingsvalgli-
sten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3.
Tilsvarende gælder, hvis vedkommende ikke har
anført sit navn på det dertil beregnede sted i
ovennævnte udsagn.

8. Kommunalbestyrelsens videre behandling
af en ansøgning indgivet på et ansøgningsske-
ma

(Bekendtgørelsens kapitel 6, §§ 11 – 14)

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens
regler om den videre behandling af en ansøgning

indgivet på et ansøgningsskema, som kommu-
nalbestyrelsen (folkeregistret) skal foretage, ef-
ter at have foretaget den i afsnit 6 beskrevne ind-
ledende behandling af ansøgningen.

De nye regler i bekendtgørelsen svarer til de
hidtidigt gældende regler herom, idet der dog er
sket en række præciseringer, se herom afsnit 1.5.

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalg-
listen bør behandles løbende, efterhånden som
de modtages, evt. på ugebasis eller lignende,
uanset om der skal afholdes valg i en nærmere
fremtid. Skal ansøgningen videresendes til Valg-
retsnævnet eller en anden kommune, eller skal
ansøgeren have tilbagesendt ansøgningsskema-
et, skal dette ske snarest muligt, efter at folkere-
gistret har foretaget den foreskrevne sagsbe-
handling.

8.1. Ægtefællen/den registrerede partner/
samleveren (hovedpersonen) opfylder ikke
valgretsbetingelserne

(Bekendtgørelsens § 12, stk. 1)

Som nævnt i afsnit 6.4. skal kommunalbesty-
relsen (folkeregistret), hvis ansøgeren ikke op-
fylder de almindelige betingelser for valgret,
dvs. hvis ansøgeren ikke har dansk indfødsret,
ikke er fyldt 18 år, eller er under værgemål med
fratagelse af den retlige handleevne, jf. værge-
målslovens § 6, meddele afslag på ansøgningen
under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder
den pågældende betingelse for valgret.

Hvis ansøgeren, der opfylder de almindelige
betingelser for valgret, har søgt om optagelse i
medfør af lovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, regi-
streret partner eller samlever til en person, der er
omfattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedper-
sonen), og det viser sig, at hovedpersonen ikke
opfylder de almindelige betingelser for valgret,
skal kommunalbestyrelsen (folkeregistret) vide-
resende ansøgningen til Valgretsnævnet, der
herefter behandler sagen.

8.2. Fejl og mangler i ansøgningsskemaet

(Bekendtgørelsens § 11)

8.2.1. Afhjælpning af fejl og mangler vedrø-
rende oplysningerne i ansøgningsskemaet om
ansøgeren eller ægtefællen/den registrerede
partner/samleveren

(Bekendtgørelsens § 11, stk. 1, og § 12, stk. 2)

Konstateres der fejl eller mangler vedrørende
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de i ansøgningen meddelte oplysninger om ansø-
gerens fulde navn, personnummer, udrejsedato
og seneste adresse i Danmark, skal disse så vidt
muligt afhjælpes derved, at folkeregistret påfø-
rer de korrekte henholdsvis manglende oplysnin-
ger på ansøgningsskemaet. Det er selvsagt en
forudsætning, at ansøgerens identitet kan fast-
slås. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt,
hvis eventuelle fejl eller mangler vedrørende
adresse i udlandet samt vedrørende eventuel
kontaktadresse ligeledes afhjælpes.

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør
af lovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret
partner eller samlever til en person, der er omfat-
tet af lovens § 2, stk. 1, 2, eller 3 (hovedperso-
nen), afhjælpes fejl eller mangler vedrørende op-
lysninger om hovedpersonens fulde navn, per-
sonnummer, udrejsedato eller seneste adresse i
Danmark, ligeledes, såfremt hovedpersonens
identitet er fastslået. I tilfælde, hvor hovedper-
son og biperson samtidig indgiver ansøgning om
optagelse på folketingsvalglisten, kan der ses
bort fra, at ansøgningen fra bipersonen indehol-
der mangelfulde oplysninger om hovedperso-
nen.

I tilfælde, hvor der er tvivl om ansøgerens
identitet, skal ansøgningsskemaet tilbagesendes
til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil.
Dette gælder selvsagt kun i det omfang, tilbage-
sendelse er mulig. Tvivl om ansøgerens identitet
vil formentlig kun forekomme helt undtagelses-
vist. Tvivl om en ægtefælles, en registreret part-
ners eller en samlevers identitet kan aldrig give
anledning til tilbagesendelse, idet ansøgningen i
så fald skal videresendes til Valgretsnævnet, der
herefter træffer afgørelse. Se afsnit 8.4. om, hvil-
ke oplysninger kommunalbestyrelsen (folkeregi-
stret) i givet fald skal angive i forbindelse med
videresendelsen.

Såfremt der er behov for at indhente yderligere
oplysninger fra ansøgeren om årsagen til ansø-
gerens ophold i udlandet m.v., skal sagen – efter
at den foreskrevne indledende sagsbehandling,
jf. afsnit 6, og den i dette afsnit nævnte afhjælp-
ning af fejl og mangler i ansøgningsskemaet er
foretaget – videresendes til Valgretsnævnet, der
herefter behandler sagen.

8.2.2. Manglende datering af ansøgningsske-
maet

(Bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

Manglende datering af et ansøgningsskema

skal normalt medføre, at ansøgningsskemaet
sendes tilbage til ansøgeren med meddelelse om
årsagen til tilbagesendelsen. Der skal dog ses
bort fra manglende datering, såfremt ansøgnin-
gen er indgivet i forbindelse med ansøgerens fra-
flytning til udlandet. Det forudsættes herved, at
ansøgningerne stemples med datoen for modta-
gelse i folkeregistret.

Manglende datering skal heller ikke give an-
ledning til tilbagesendelse i tilfælde, hvor betin-
gelserne for, at kommunalbestyrelsen (folkeregi-
stret) kan træffe afgørelse om optagelse på folke-
tingsvalglisten, jf. afsnit 8.3., ikke er opfyldt, og
hvor ansøgningsskemaet derfor – efter at den
foreskrevne indledende sagsbehandling, jf. af-
snit 6, og den foreskrevne afhjælpning af fejl og
mangler i ansøgningsskemaet, jf. afsnit 8.2.1., er
foretaget – skal videresendes til Valgretsnævnet,
der herefter behandler sagen. Se afsnit 8.4. om,
hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen (folke-
registret) i givet fald skal angive i forbindelse
med videresendelsen.

8.2.3. Manglende underskrift af ansøgnings-
skemaet

(Bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

Manglende underskrift af et ansøgningsskema
skal normalt medføre, at ansøgningsskemaet
sendes tilbage til ansøgeren med meddelelse om
årsagen til tilbagesendelsen. Tilsvarende gælder,
hvis ansøgningsskemaet er indgivet på e-post, og
ansøgerens navn ikke er anført på det sted på an-
søgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens
underskrift.

Manglende underskrift skal dog ikke give an-
ledning til tilbagesendelse i tilfælde, hvor betin-
gelserne for, at kommunalbestyrelsen (folkeregi-
stret) kan træffe afgørelse om optagelse på folke-
tingsvalglisten, jf. afsnit 8.3., ikke er opfyldt, og
hvor ansøgningsskemaet derfor – efter at den
foreskrevne indledende sagsbehandling, jf. af-
snit 6, og den foreskrevne afhjælpning af fejl og
mangler i ansøgningsskemaet, jf. afsnit 8.2.1., er
foretaget – skal videresendes til Valgretsnævnet,
der herefter behandler sagen. Se afsnit 8.4. om,
hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen (folke-
registret) i givet fald skal angive i forbindelse
med videresendelsen.

I modsætning til tidligere vil også underskrift i
henhold til fuldmagt efter omstændighederne
være tilstrækkelig, jf. nærmere afsnit 5.3.
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8.3. Betingelserne for, at kommunalbestyrel-
sen på grundlag af en ansøgning indgivet på et
ansøgningsskema kan træffe afgørelse om op-
tagelse på folketingsvalglisten

(Bekendtgørelsens § 13)

Kommunalbestyrelsen (folkeregistret) træffer,
hvis en ansøgning indgivet på et ansøgningsske-
ma skal behandles af denne kommunalbestyrel-
se, afgørelse om optagelse på folketingsvalgli-
sten i henhold til folketingsvalglovens § 2 på
grundlag af et ansøgningsskema under følgende
betingelser:
1) ansøgeren og – i tilfælde, hvor ansøgeren har

søgt om optagelse i medfør af folketings-
valglovens § 2, stk. 4 – tillige hovedperso-
nen opfylder de almindelige valgretsbetin-
gelser, dvs. er fyldt 18 år, har dansk indføds-
ret og ikke er under værgemål med fratagel-
se af den retlige handleevne, jf. værgemåls-
lovens § 6,

2) ansøgeren og – i tilfælde, hvor ansøgeren har
søgt om optagelse i medfør af folketingsval-
glovens § 2, stk. 4 – tillige hovedpersonen
inden for de sidste 4 år før ansøgningens
modtagelse i kommunen har været tilmeldt
folkeregistret, og

3) der er ikke anledning til tvivl om, at ansøge-
ren er omfattet af folketingsvalglovens § 2.

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrel-
sen (folkeregistret) har foretaget den i afsnit 6
beskrevne indledende behandling af ansøgnin-
gen og har kontrolleret som beskrevet i afsnit
8.2., at der ikke er fejl og mangler i ansøgnings-
skemaet, samt at kommunalbestyrelsen (folkere-
gistret) – hvis der er søgt om optagelse i henhold
til folketingsvalglovens § 2, stk. 4 – tillige har
kontrolleret hovedpersonens identitet som be-
skrevet i afsnit 8.1. Det er således en forudsæt-
ning, at ansøgningsskemaet ikke som beskrevet i
disse afsnit skal tilbagesendes til ansøgeren eller
videresendes til Valgretsnævnet eller en anden
kommune, men at ansøgningen efter de regler,
der er gengivet i afsnit 6 og afsnit 8.1. og 8.2.,
kan behandles af kommunalbestyrelsen (folkere-
gistret).

Hvis ansøgeren ikke opfylder de almindelige
valgretsbetingelser, skal kommunalbestyrelsen
(folkeregistret) meddele afslag på ansøgningen
under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder
den pågældende betingelse for valgret, jf. afsnit
6.4. Hvis betingelserne for, at kommunalbesty-

relsen (folkeregistret) kan træffe afgørelse om
optagelse på folketingsvalglisten ikke i øvrigt er
opfyldt, skal kommunalbestyrelsen (folkeregi-
stret) videresende ansøgningsskemaet til Valg-
retsnævnet, se afsnit 8.4.

8.3.1. Ansøgning fra hovedperson eller biper-
son udrejst for mere end 4 år siden

Ansøgning fra en person, der på tidspunktet
for kommunens modtagelse af ansøgningen har
opholdt sig mere end 4 år i udlandet, dvs., at det
er mere end 4 år siden, at den pågældende sidst
har været tilmeldt folkeregistret, – og som opfyl-
der de almindelige valgretsbetingelser, jf. afsnit
6.4. – skal i alle tilfælde – efter at den foreskrev-
ne indledende sagsbehandling, jf. afsnit 6, og
den foreskrevne afhjælpning af fejl og mangler i
ansøgningsskemaet, jf. afsnit 8.2.1., er foretaget
– videresendes til Valgretsnævnet til afgørelse.
Dette gælder således også ansøgninger fra stats-
ansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for
riget, og som har haft ophold uden for riget i
mere end 4 år.

Ansøgninger fra statsansatte m.v. beordret til
tjeneste uden for riget, som umiddelbart inden
udsendelsen til tjeneste uden for riget var til-
meldt et folkeregister i en kommune på Færøer-
ne eller i Grønland, herunder folkeregistret for
områder i Grønland uden for den kommunale
inddeling, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, skal li-
geledes videresendes til Valgretsnævnet, såfremt
der er gået mere end 4 år, siden ansøgeren sidst
var tilmeldt et folkeregister i Danmark.

Kravet om videresendelse gælder både for an-
søgninger fra hovedpersoner, dvs. personer om-
fattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, og ansøgnin-
ger fra bipersoner, dvs. personer omfattet af lo-
vens § 2, stk. 4. I tilfælde, hvor hovedpersonen er
udrejst for mere end 4 år siden, skal en ansøg-
ning fra bipersonen ligeledes i alle tilfælde vide-
resendes til Valgretsnævnet til afgørelse, selv
om bipersonen er udrejst for mindre end 4 år si-
den.

8.3.2. Ansøgning fra en person udrejst for
mindre end 4 år siden

8.3.2.1. Ansøgning fra hovedperson

For en ansøger, der er udrejst for mindre end 4
år siden, – og som opfylder de almindelige valg-
retsbetingelser, jf. afsnit 6.4. – kan kommunal-
bestyrelsen (folkeregistret) træffe afgørelse om
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optagelse på folketingsvalglisten, såfremt der
ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er
omfattet af en af de persongrupper, der er opreg-
net i lovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller §
2, stk. 3.

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om
en ansøgning giver anledning til tvivl. Nedenfor
er angivet nogle eksempler på tilfælde, hvor der
normalt ikke vil være anledning til tvivl, hen-
holdsvis normalt vil være anledning til tvivl.

Opmærksomheden henledes på, at kommunal-
bestyrelsen (folkeregistret) ikke i noget tilfælde
har beføjelse til at meddele afslag på en ansøg-
ning (bortset fra de tilfælde, hvor afslaget er be-
grundet i, at ansøgeren ikke opfylder de alminde-
lige valgretsbetingelser – dansk indfødsret, fyldt
18 år, ikke under værgemål med fratagelse af
den retlige handleevne – jf. nærmere ovenfor i
afsnit 6.4.). Selv om kommunalbestyrelsen (fol-
keregistret) måtte være overbevist om, at ansø-
geren ikke opfylder betingelserne, skal ansøg-
ningen alligevel videresendes til Valgretsnævnet
til afgørelse.

Ansøger omfattet af en af de persongrupper, der
er opregnet i lovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 2,
nr. 1 - 5

For en ansøgning indgivet på et ansøgnings-
skema, hvor der er afkrydset i en af krydsruderne
A-E i rubrik 3.2. på ansøgningsskemaet, og der
er givet supplerende oplysninger, der understøt-
ter rigtigheden af afkrydsningen, vil der normalt
ikke være anledning til tvivl.

Om Valgretsnævnets praksis i henseende til at
anse betingelserne i § 2, stk. 2, nr. 1-5, jf. kryds-
rude A-E i rubrik 3.2. på skemaet, for at være op-
fyldt, henvises til Valgretsnævnets beretning for
1985-1992, der er optrykt som bilag til nævnets
beretning 1993-1999. Denne beretning blev den
19. oktober 2000 sendt til alle kommunalbesty-
relser og folkeregistre. Beretningen kan i øvrigt
fås ved henvendelse til Valgretsnævnet på In-
denrigs- og Sundhedsministeriets adresse og te-
lefonnummer.

Omvendt vil en ansøgning normalt give anled-
ning til tvivl i nedennævnte tilfælde med den
virkning, at ansøgningen skal videresendes til
Valgretsnævnet til afgørelse.

En ansøgning om optagelse på folketingsvalg-
listen indgivet på et ansøgningsskema vil nor-
malt altid give anledning til tvivl, såfremt ansø-
geren overhovedet ikke har givet oplysninger

om årsagen til opholdet i udlandet, dvs. hverken
har afkrydset en krydsrude eller har givet supple-
rende oplysninger.

En ansøgning vil normalt også give anledning
til tvivl, såfremt ansøgeren på ansøgningsskema-
et alene har afkrydset en krydsrude og ikke tilli-
ge givet de forudsatte supplerende oplysninger
til at godtgøre, at afkrydsningen af den pågæl-
dende krydsrude er sket med rette.

Endvidere vil det efter Valgretsnævnets sene-
ste praksis normalt altid give anledning til tvivl,
om en ansøger opfylder betingelsen i folketings-
valglovens § 2, stk. 2, om, at udlandsopholdet
skal være midlertidigt, hvis ansøgeren har op-
lyst, at udlandsopholdet forventes at blive per-
manent, eller at der er tale om emigration o.lign.

Endelig vil en ansøgning kunne give anled-
ning til tvivl i de særlige situationer, hvor der er
grund til at betvivle rigtigheden af ansøgerens
oplysning om årsagen til udlandsopholdet, eller
ansøgerens oplysning herom ikke uden en nær-
mere undersøgelse vil kunne lægges til grund.

Ansøger omfattet af folketingsvalglovens § 2, 
stk. 2, nr. 6

Det vil normalt altid kunne give anledning til
tvivl, om en ansøger er omfattet af sidestillings-
bestemmelsen i lovens § 2, stk. 2, nr. 6. Ansøg-
ninger, hvori ansøgeren påberåber sig »Andre
årsager«, jf. krydsrude F i rubrik 3.2. på skemaet,
skal derfor normalt altid videresendes til Valg-
retsnævnet til afgørelse. Hvis det klart fremgår af
de meddelte oplysninger om arten af de »Andre
årsager«, at der i virkeligheden er tale om en af
de årsager, der er nævnt i lovens § 2, nr. 1-5, jf.
krydsrude A-E i rubrik 3.2. på skemaet, eller
eventuelt, at der er tale om en ansøger omfattet
af lovens § 2, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen
(folkeregistret) dog træffe afgørelse om optagel-
se, uanset at ansøgeren har påberåbt sig »Andre
årsager«.

Ansøger omfattet af folketingsvalglovens § 2,
stk. 3

På ansøgningsskemaet, der er optrykt som bi-
lag 4 til denne vejledning, er der en særlig kryds-
rude, hvor ansøgeren kan sætte kryds ud for ud-
sagnet ”Undertegnede erklærer, at jeg agter at
vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrej-
sen” (rubrik 2).

Hvis ansøgeren på ansøgningsskemaet har af-
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krydset krydsruden ud for udsagnet om, at den
pågældende agter at vende tilbage til riget inden
for 2 år efter udrejsen, vil der normalt ikke være
anledning til tvivl. Hvis ansøgeren på ansøg-
ningsskemaet ikke afkrydser krydsruden ud for
udsagnet om, at den pågældende ansøger agter at
vende tilbage til riget inden for 2 år efter sin ud-
rejse, men i stedet i rubrikken for udlandsophol-
dets forventede varighed (rubrik 3.1.) eller an-
detsteds på ansøgningsskemaet giver oplysning
om, at udlandsopholdet forventes at vare højst to
år, vil dette normalt give anledning til tvivl.

Der vil endvidere kunne være tilfælde, hvor
der er grund til at betvivle rigtigheden af ansøge-
rens afkrydsning af krydsruden ud for udsagnet
om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget
inden for to år efter udrejsen, eller hvor afkryds-
ningen ikke uden en nærmere undersøgelse vil
kunne lægges til grund. I disse tilfælde kan kom-
munalbestyrelsen (folkeregistret) ikke optage
ansøgeren på folketingsvalglisten. Det kan f.eks.
være tilfældet, hvis ansøgeren i ansøgningen
også har oplyst, at vedkommende forventes at
opholde sig i udlandet i en længere periode end
to år efter udrejsen, eller har oplyst, at vedkom-
mende opholder sig i udlandet af en årsag, der ty-
pisk vil indebære et længere udlandsophold,
f.eks. i kraft af en åremålsansættelse for en læn-
gere periode end to år.

8.3.2.2. Ansøgning fra biperson, der er ægte-
fælle eller registreret partner

I tilfælde, hvor såvel hovedpersonen som bi-
personen er udrejst for mindre end 4 år siden, –
og hvor såvel hovedpersonen som bipersonen
opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf.
afsnit 6.4. – kan kommunalbestyrelsen (folkere-
gistret) træffe afgørelse om optagelse af biperso-
nen på folketingsvalglisten, såfremt der ikke er
anledning til tvivl om, at hovedpersonen er om-
fattet af en af de persongrupper, der er opregnet
i lovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5 eller § 2,
stk. 3, og at bipersonen er omfattet af lovens § 2,
stk. 4.

Hvis der ikke er tvivl om, at hovedpersonen er
omfattet af en af de persongrupper, der er opreg-
net i lovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller §
2, stk. 3, jf. ovenfor i afsnit 8.3.2.2., vil der nor-
malt heller ikke være tvivl om, at den pågælden-
des ægtefælle eller registrerede partner (biperso-
nen) er omfattet, såfremt bipersonen under op-
holdet i udlandet har oplyst samme adresse som

hovedpersonen. Det forudsættes, at det ved op-
slag i CPR er bekræftet, at de pågældende to per-
soner har indgået ægteskab eller registreret part-
nerskab. Kommunalbestyrelsen (folkeregistret)
kan derfor i bekræftende fald optage den pågæl-
dende biperson på folketingsvalglisten.

Der stilles ikke krav om, at hovedpersonen og
bipersonen skal være udrejst på samme tids-
punkt, og ej heller, at de havde etableret fælles
bopæl inden udrejsen. Det er ikke nogen betin-
gelse for at optage bipersonen på folketingsvalg-
listen, at hovedpersonen selv har søgt om at blive
optaget på folketingsvalglisten.

Det bemærkes, at ansøgning om optagelse på
folketingsvalglisten, som indgives af en biper-
son, i alle tilfælde skal indgives på et ansøg-
ningsskema. Såfremt der søges om optagelse ef-
ter lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal således an-
søgningsskemaet, og ikke udrejseblanketten, be-
nyttes.

Det bemærkes, at således som ansøgningsske-
maet er udformet, skal en ansøger, der søger om
optagelse som ægtefælle, registreret partner eller
samlever til en person, der er omfattet af lovens
§ 2, stk. 1 eller 2, afkrydse såvel krydsrude B i
rubrik 4, der er beregnet for en biperson, som en
af krydsruderne A-F under rubrik 3.2. og angive
de krævede supplerende oplysninger, idet der
herved angives årsagen til hovedpersonens op-
hold i udlandet. Såfremt en medfølgende ægte-
fælle, registreret partner eller samlever tillige
selvstændigt opfylder betingelserne for at blive
optaget på folketingsvalglisten som hovedper-
son, skal vedkommende alene afkrydse en
krydsrude beregnet for en hovedperson (kryds-
rude A-F under rubrik 3.2.) og ikke krydsruden
for biperson (krydsrude B i rubrik 4). Hvis et an-
søgningsskema er afkrydset i såvel krydsrude B
i rubrik 4 (for biperson) som i en af krydsruderne
A-F under rubrik 3.2., må man derfor – hvis an-
søgningsskemaet er korrekt udfyldt – gå ud fra,
at krydset i krydsrude A-F vedrører hovedperso-
nen og ikke ansøgeren (bipersonen) selv.

På det nye ansøgningsskema er teksten til ru-
brik 4 vedrørende ægtefælle/samlever ændret
med henblik på at tydeliggøre, at bipersonen dels
skal erklære, at vedkommende bor sammen med
sin ægtefælle henholdsvis registrerede partner,
dels skal give oplysninger om grundlaget for ho-
vedpersonens udlandsophold, dvs. om ægtefæl-
len henholdsvis den registrerede partner agter at
vende tilbage til riget inden for 2 år, jf. lovens §
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2, stk. 3, eller om ægtefællen henholdsvis den re-
gistrerede partner opholder sig i udlandet af en af
de i rubrik 3.2. nævnte årsager, jf. lovens § 2, stk.
1, og 2, idet det herved angives, at der ved af-
krydsning under rubrik 3.2. og anførelse af sup-
plerende oplysninger skal oplyses nærmere om
årsagen til hovedpersonens udlandsophold.

8.3.2.3. Ansøgning fra biperson, der er samle-
ver

I tilfælde, hvor såvel hovedpersonen som bi-
personen er udrejst for mindre end 4 år siden, –
og hvor såvel hovedpersonen som bipersonen
opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf.
afsnit 6.4. – kan kommunalbestyrelsen (folkere-
gistret) træffe afgørelse om optagelse af biperso-
nen på folketingsvalglisten, såfremt der ikke er
anledning til tvivl om, at hovedpersonen er om-
fattet af en af de persongrupper, der er opregnet
i lovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, eller § 2, stk. 3, og
bipersonen er omfattet af lovens § 2, stk. 4.

Den første betingelse for, at en biperson, der er
samlever, kan optages på folketingsvalglisten, er
- ligesom i tilfælde, hvor bipersonen er ægtefælle
eller registreret partner - at der ikke er tvivl om,
at hovedpersonen er omfattet af en af de person-
grupper, der er opregnet i lovens § 2, stk. 1, § 2,
stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 3, jf. ovenfor i afsnit
5.1.2.1. Det er heller ikke i relation til samlevere
en betingelse, at hovedpersonen selv har søgt om
at blive optaget på folketingsvalglisten.

Den anden betingelse for at optage samleveren
på folketingsvalglisten er, at samleveren og ho-
vedpersonen havde etableret fælles bopæl inden
udrejsen og under opholdet i udlandet har oplyst
samme adresse i udlandet. Fælles bopæl inden
udrejsen anses for etableret, såfremt de pågæl-
dende to personer inden udrejsen ifølge oplys-
ningerne i CPR var tilmeldt samme adresse.

Den tredje betingelse for at optage samleveren
på folketingsvalglisten er, at det er kontrolleret,
at samleveren og hovedpersonen opfylder betin-
gelserne for at indgå ægteskab eller registreret
partnerskab med hinanden. Betingelserne for at
indgå ægteskab eller registreret partnerskab in-
debærer i denne sammenhæng, at parterne ikke
må være beslægtet i ret op- og nedstigende linie
eller være søskende, samt at ingen af parterne må
være part i et endnu bestående ægteskab eller re-
gistreret partnerskab med 3. person.

Det bemærkes, jf. den anden betingelse, at det
- uanset kravet om fælles bopæl inden udrejsen -

ikke er nogen betingelse for at optage en samle-
ver på folketingsvalglisten, at samleveren (bi-
personen) og hovedpersonen flytter til udlandet
på samme tidspunkt. I de tilfælde, hvor den ene
af parterne, typisk hovedpersonen, er udrejst på
et tidligere tidspunkt end den anden part (biper-
sonen), skal kravet om fælles bopæl inden udrej-
sen være opfyldt ved den første parts udrejse.
Den omstændighed, at den anden part i den mel-
lemliggende periode måtte have været tilmeldt
en anden adresse, er ikke i sig selv til hinder for,
at kravet om fælles bopæl inden udrejsen kan an-
ses for opfyldt. Er der forløbet en længere perio-
de mellem de to parters udrejsetidspunkt (mere
end 1 år), vil der dog normalt være anledning til
at videresende ansøgningen til Valgretsnævnet
til afgørelse.

8.4. Videresendelse af ansøgningsskemaer til
Valgretsnævnet

(Bekendtgørelsens § 14)

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen (fol-
keregistret) ikke kan træffe afgørelse om opta-
gelse på folketingsvalglisten, og dette ikke skyl-
des, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige
valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4., f.eks. fordi en
ansøger eller hovedpersonen har været udrejst i
mere end 4 år, eller fordi der er tvivl om, hvor-
vidt ansøgeren eller hovedpersonen er omfattet
af en af de persongrupper, der er opregnet i lo-
vens § 2, skal ansøgningen videresendes til
Valgretsnævnet til afgørelse. Tilsvarende gæl-
der, hvis der er tvivl om ægtefællens, den regi-
strerede partners eller samleverens identitet, jf.
afsnit 8.2.1.

I forbindelse med videresendelsen til Valgrets-
nævnet skal kommunalbestyrelsen (folkeregi-
stret) give oplysning til nævnet om årsagen til vi-
deresendelsen, enten ved et (standard)følgebrev
eller ved påtegning på bagsiden af ansøgnings-
skemaet. I forbindelse med videresendelsen skal
der ligeledes gives oplysning om, at folkeregi-
stret har kontrolleret, at ansøgningsskemaet er
indholdsmæssigt korrekt udfyldt, dvs. at de med-
delte data om ansøgerens og eventuelt tillige an-
søgerens ægtefælles, registrerede partners eller
samlevers fulde navn, personnummer, udrejse-
dato og seneste adresse i Danmark svarer til op-
lysningerne i CPR, og har kontrolleret, at ansø-
geren opfylder de almindelige betingelser for
valgret, jf. afsnit 6.4.
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I forbindelse med videresendelse af ansøgnin-
gen skal så vidt muligt gives oplysning om det
afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald skal
afgive stemme på valgdagen, idet Valgretsnæv-
net i tilfælde, hvor ansøgningen imødekommes,
skal give ansøgeren oplysning herom. Denne op-
lysningsforpligtelse kan dog også opfyldes ved,
at kommunalbestyrelsen (folkeregistret) giver
Valgretsnævnet en generel meddelelse om, at
alle udlandsdanskere indtil videre vil blive opta-
get på folketingsvalglisten for et nærmere angi-
vet afstemningsområde (afstemningssted).

Om valg af afstemningssted for udlandsdan-
skere henvises i øvrigt til bemærkningerne ne-
denfor i afsnit 9.1.

9. Underretning af ansøgeren og indberetning
til CPR

(Bekendtgørelsens kapitel 7, §§ 15-17)

9.1. Underretning af ansøgeren

(Bekendtgørelsens §§ 15 og 16)

Kommunalbestyrelsen (folkeregistret) hen-
holdsvis Valgretsnævnet skal i forbindelse med
underretning af en ansøger om, at denne er opta-
get på folketingsvalglisten, give ansøgeren en
række supplerende oplysninger, der nærmere er
angivet i bekendtgørelsen. Ansøgeren skal
blandt andet have underretning om gyldigheds-
perioden for afgørelsen om at optage ansøger på
folketingsvalglisten og om muligheden for efter
gyldighedsperiodens udløb at ansøge om fornyet
optagelse på folketingsvalglisten. Underretnin-
gen herom afhænger af, om ansøgeren er optaget
på folketingsvalglisten i henhold til folketings-
valglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf.
stk. 1 eller 2, eller om ansøgeren er optaget på
folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalg-
lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3.

Er ansøgeren optaget på folketingsvalglisten i
henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller
2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal ansøgeren
have underretning om, at afgørelsen gælder i 2 år
fra afgørelsens dato, og om, at 2-årsperioden,
hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden
ansøger om fornyet optagelse på folketingsvalg-
listen i medfør af en af disse bestemmelser, for-
længes, indtil der er truffet afgørelse.

Er ansøgeren optaget på folketingsvalglisten i
henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller
§ 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal ansøgeren have under-

retning om, at afgørelsen gælder i 2 år regnet fra
ansøgerens henholdsvis hovedpersonens udrej-
se, og om, at afgørelsen ikke kan fornys, og at
ansøgeren, hvis det viser sig, at udlandsophol-
dets varighed overstiger to år, efter ansøgning vil
kunne blive optaget på folketingsvalglisten i
medfør af folketingsvalglovens § 2 i øvrigt, så-
fremt betingelserne herfor er opfyldt. I sidst-
nævnte tilfælde forlænges 2-årsperioden ikke,
hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden
ansøger om optagelse.

Statsansatte m.v. beordret til tjeneste uden for
riget, der efter ansøgning optages på folketings-
valglisten fra og med den 1. april 2001, er såle-
des ikke som tidligere omfattet af nogen forplig-
telse til i visse tilfælde at underrette Indenrigs-
og Sundhedsministeriet om bortfald af betingel-
ser for valgret uanset ophold i udlandet. De for-
pligtelser i denne henseende, der er fastsat i den
hidtidige bekendtgørelses § 15, stk. 1, henholds-
vis § 15, stk. 2, påhviler derimod fortsat statsan-
satte m.v. beordret til tjeneste uden for riget, der
efter ansøgning er optaget på folketingsvalgli-
sten før den 1. april 2001.

Foranstående indebærer, at der skal benyttes
forskellige standardbreve ved meddelelser om
optagelse på folketingsvalglisten af ansøgere
omfattet af lovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 4, jf. stk.
1, § 2, stk. 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 2, og ansø-
gere omfattet af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk.
4, jf. stk. 3. Sådanne standardbreve er optaget
som bilag 7 og 8 til vejledningen.

Vedrørende oplysningen i underretningen om
afstemningssted bemærkes, at kommunalbesty-
relsen (folkeregistret) er frit stillet med hensyn
til at beslutte, om udlandsdanskere skal optages
på folketingsvalglisten i det afstemningsområde,
hvortil den adresse, som den pågældende senest
har været tilmeldt, hører, eller om alle udlands-
danskere skal optages på folketingsvalglisten på
ét bestemt afstemningssted i kommunen. Dette
gælder også for udlandsdanskere, der sidst har
været tilmeldt folkeregistret i Københavns Kom-
mune.

Da Københavns Kommune omfatter flere stor-
kredse, og idet en vælger kun kan stemme per-
sonligt på en kandidat, der er opstillet i den stor-
eller amtskreds, hvor vedkommende er optaget
på folketingsvalglisten, skal meddelelser om op-
tagelse på folketingsvalglisten i Københavns
Kommune som minimum indeholde oplysning
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om, i hvilken storkreds vælgeren optages på fol-
ketingsvalglisten.

9.2. Afgørelser, der skal indberettes til CPR

(Bekendtgørelsens § 17, stk. 1 og 2)

Kommunalbestyrelsen (folkeregistret) skal
straks indberette valgretsdato til CPR for afgø-
relser om optagelse på folketingsvalglisten af
ansøgere omfattet af § 2. Det skal kommunalbe-
styrelsen (folkeregistret) også sørge for i de til-
fælde, hvor Valgretsnævnet har truffet afgørelse
om optagelse på folketingsvalglisten og har un-
derrettet kommunalbestyrelsen (folkeregistret)
om afgørelsen. Indberetningspligten gælder dog
ikke afgørelser om optagelse af ansøgere, der er
omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, eller
§ 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som umiddelbart inden
udsendelsen til tjeneste uden for riget var til-
meldt folkeregistret i en kommune i Grønland,
herunder folkeregistret for områder i Grønland
uden for den kommunale inddeling, jf. nærmere
nedenfor i afsnit 9.3.

9.2.1. Afgørelser om optagelse i henhold til
folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller §
2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2

For så vidt angår afgørelser truffet i medfør af
folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2,
stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal kommunalbestyrel-
sen (folkeregistret) som valgretsdato indberette
datoen for kommunalbestyrelsens henholdsvis
Valgretsnævnets afgørelse om optagelse af ansø-
geren på folketingsvalglisten, se dog nedenfor
om, hvad der gælder, hvis afgørelsen om opta-
gelse af ansøgeren er truffet før ansøgerens ud-
rejse. Datoen for afgørelsen om optagelse af an-
søgeren på folketingsvalglisten vil normalt, i
hvert fald for så vidt angår afgørelser truffet af
Valgretsnævnet, være datoen på det brev, hvor-
med ansøgeren er underrettet om, at ansøgnin-
gen er imødekommet.

Der stilles ikke længere krav om, at ansøg-
ningsskemaet skal benyttes som indberetnings-
bilag. Ansøgningsskemaet er dog fortsat indret-
tet med et særligt felt til ”Valgretdato”, således
at ansøgningsskemaet kan benyttes som indbe-
retningsbilag.

Det bemærkes, at datoen for afgørelsen også
skal indberettes som valgretsdato for afgørelser
om optagelse på folketingsvalglisten af statsan-
satte m.v. beordret til tjeneste uden for riget.

Afgørelse om optagelse på folketingsvalgli-
sten uanset ophold i udlandet, vil normalt først
blive truffet, efter at ansøgeren er udrejst, og det-
te er registreret i CPR, idet der normalt ikke er
behov for at træffe sådanne afgørelser, før udrej-
sen er registreret i CPR, og den pågældende der-
for i givet fald ikke vil blive optaget automatisk
på folketingsvalglisten.

Bl.a. på denne baggrund og i øvrigt af kontrol-
mæssige grunde er CPR indrettet således, at der
som en ansøgers valgretsdato ikke kan anvendes
en dato, der ligger før ansøgerens registrerede
udrejsedato i CPR.

I særlige situationer kan det imidlertid være
nødvendigt at træffe afgørelse om optagelse på
folketingsvalglisten, før ansøgeren er udrejst, for
at ansøgeren kan optages på folketingsvalglisten
til et aktuelt valg.

Det drejer sig om situationer omfattet af lo-
vens § 2, stk. 1 eller 2, henholdsvis § 2, stk. 4, jf.
stk. 1 eller 2, hvor ansøgerens udrejsedato ligger
i perioden fra og med 6.-dagen før valgdagen til
og med valgdagen. For at en sådan ansøger kan
optages på folketingsvalglisten (eller forblive
optaget på den maskinelt udskrevne valgliste),
skal afgørelse om optagelse være truffet senest
7.-dagen før valgdagen. Datoen for afgørelsen
kan i sådanne tilfælde ikke indberettes som valg-
retsdato, idet ansøgeren ikke er udrejst på den
dag, hvor afgørelsen træffes. I stedet skal som
valgretsdato indberettes udrejsedatoen.

Dette vil imidlertid rent praktisk kunne medfø-
re, at ansøgeren i kraft af afgørelsen vil blive op-
taget på den maskinelt udskrevne valgliste ved
valg, der afholdes inden for en periode på 2 år
regnet fra udrejsedatoen, uanset om afgørelsen,
der gælder i 2 år fra afgørelsens dato, er ophørt
med at have gyldighed nogle dage inden udløbet
af 2-årsperioden regnet fra udrejsedatoen.

I tilfælde, hvor udrejsedatoen er indberettet
som valgretsdato og ikke datoen for afgørelsen,
bør kommunalbestyrelsen (folkeregistret) derfor
sørge for, at den pågældende om nødvendigt ma-
nuelt slettes af folketingsvalglisten i tilfælde,
hvor den aktuelle valgdag ligger efter udløbet af
2-årperioden regnet fra afgørelsens dato, men før
eller på dagen for udløbet af 2-årsperioden reg-
net fra udrejsedatoen.

Behandlingen af en sådan ansøgning bør der-
for afsluttes med, at kommunalbestyrelsen (fol-
keregistret) træffer foranstaltninger til at sikre, at
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ansøgeren i et sådant tilfælde kan blive slettet
manuelt af folketingsvalglisten.

Dette kan f. eks. rent praktisk sikres derved, at
en sag om optagelse på folketingsvalglisten i til-
fælde, hvor afgørelsen om optagelse er truffet før
den indberettede valgretsdato, holdes i erindring
til 2-årsdagen for afgørelsen med henblik på, at
kommunalbestyrelsen (folkeregistret) kan un-
dersøge, om der på dette tidspunkt foreligger en
situation, hvor den pågældende manuelt skal
slettes af folketingsvalglisten, jf. ovenfor.

Den pågældende skal dog ikke slettes af folke-
tingsvalglisten, såfremt pågældende inden udlø-
bet af 2-årsperioden fra afgørelsens dato har ind-
givet fornyet ansøgning om optagelse på folke-
tingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens
§ 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller
2, og perioden derfor forlænges, indtil der er
truffet afgørelse, jf. bekendtgørelsens § 18, stk.
3.

Hvis afgørelse om fornyet optagelse på folke-
tingsvalglisten træffes inden udløbet af 2-årspe-
rioden, afkortes perioden, idet afgørelsen om
fornyet optagelse på folketingsvalglisten har
gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato, jf. bekendt-
gørelsens § 18, stk. 4.

Såfremt den pågældende inden udløbet af 2-
årsperioden regnet fra afgørelsens dato, er flyttet
tilbage til Danmark og i forbindelse hermed er
tilmeldt folkeregistret og derfor optages på fol-
ketingsvalglisten efter de almindelige regler her-
om, bortfalder afgørelsen, jf. bekendtgørelsens §
18, stk. 5.

9.2.2. Afgørelser om optagelse i henhold til
folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk.
4, jf. stk. 3

For så vidt angår afgørelser truffet i medfør af
folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal kommunal-
bestyrelsen (folkeregistret) som valgretsdato
indberette ansøgerens registrerede udrejsedato i
CPR. For afgørelser, som træffes i medfør af lo-
vens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal kommunalbesty-
relsen (folkeregistret) som valgretsdato indbe-
rette den registrerede udrejsedato i CPR for den
person omfattet af § 2, stk. 3, (hovedpersonen),
som ansøgeren har den i lovens § 2, stk. 4, nævn-
te tilknytning til.

Der stilles ikke krav om, at ansøgningsskema-
et skal benyttes som indberetningsbilag. Ansøg-
ningsskemaet er dog fortsat indrettet med et sær-
ligt felt til ”Valgretsdato”, således at ansøg-

ningsskemaet kan benyttes som indberetningsbi-
lag. Er ansøgningen indgivet på en udrejseblan-
ket, kan udrejseblanketten benyttes som indbe-
retningsbilag.

Som nævnt i afsnit 9.1., kan der ikke ske for-
nyet optagelse på folketingsvalglisten i medfør
af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk.
4, jf. stk. 3, hvorimod en person, der har været
optaget på folketingsvalglisten i medfør af en af
disse bestemmelser, godt efterfølgende kan op-
tages på folketingsvalglisten i medfør af en af de
øvrige bestemmelser i folketingsvalglovens § 2,
hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis afgø-
relse om optagelse på folketingsvalglisten i med-
før af en af de øvrige bestemmelser i folketings-
valglovens § 2 træffes inden udløbet af 2-årspe-
rioden, afkortes perioden, idet afgørelsen om
fornyet optagelse på folketingsvalglisten har
gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato, jf. bekendt-
gørelsens § 18, stk. 4.

Såfremt den pågældende inden udløbet af 2-
årsperioden regnet fra udrejsedatoen er flyttet til-
bage til Danmark og i forbindelse hermed er til-
meldt folkeregistret og derfor optages på folke-
tingsvalglisten efter de almindelige regler her-
om, bortfalder afgørelsen, jf. bekendtgørelsens §
18, stk. 5.

9.3. Afgørelser, der ikke skal indberettes til
CPR

(Bekendtgørelsens § 17, stk. 3 og 4)

Afgørelser om optagelse på folketingsvalgli-
sten af ansøgere, der er omfattet af lovens § 2,
stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, dvs. statsansatte
m.v. beordret til tjeneste uden for riget, og som
umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden
for riget var tilmeldt folkeregistret i en kommune
i Grønland, herunder folkeregistret for områder i
Grønland uden for den kommunale inddeling,
skal ikke indberettes til CPR.

Begrundelsen herfor er navnlig, at program-
met for udtræk af CPR til brug for den maskinel-
le udskrivning af valglister ikke gør det muligt at
indberette valgretsdato til CPR for en person, der
inden opholdet i udlandet sidst var tilmeldt et
folkeregister i Grønland, med den virkning, at
den pågældende optages på den maskinelt ud-
skrevne valgliste i den kommune i Danmark,
hvor den pågældende sidst har været tilmeldt fol-
keregistret. Hertil kommer, at indberetning af
valgretsdato for en person, der umiddelbart in-
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den opholdet i udlandet var tilmeldt folkeregi-
stret i en kommune i Grønland, kun kan foreta-
ges af den pågældende kommune (eller af Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor), og
dermed ikke af den kommune i Danmark, hvor
den pågældende sidst har været tilmeldt folkere-
gistret. Disse forhold er en følge af, at Grønland
i folkeregistermæssig henseende betragtes som
indland.

Kommunalbestyrelsen (folkeregistret) skal i
stedet sørge for, at den pågældende optages ma-
nuelt på folketingsvalglisten til de folketings-
valg, folkeafstemninger og valg af danske med-
lemmer til Europa-Parlamentet, der afholdes in-
den udløbet af gyldighedsperioden for afgørel-
sen.

Behandlingen af en sådan ansøgning skal der-
for afsluttes med, at kommunalbestyrelsen (fol-
keregistret) træffer foranstaltninger til at sikre, at
ansøgeren i givet fald optages manuelt på folke-
tingsvalglisten.

Dette kan f. eks. rent praktisk sikres derved, at
den pågældende sag sættes i erindring, i første
omgang til førstkommende folketingsvalg/folke-
afstemning/Europa-Parlamentsvalg og derefter
eventuelt til næstfølgende folketingsvalg/folke-
afstemning/Europa-Parlamentsvalg osv.

Såfremt valgdagen/afstemningsdagen ved
førstkommende folketingsvalg/folkeafstemning/
Europa-Parlamentsvalg falder før udløbet af 2-
årsperioden regnet fra afgørelsens dato, skal den
pågældende manuelt optages på folketingsvalg-
listen, medmindre den pågældende er optaget på
den maskinelt udskrevne valgliste som følge af,
at vedkommende inden udløbet af 2-årsperioden

er flyttet tilbage til Danmark og har tilmeldt sig
et dansk folkeregister. Tilsvarende gælder, så-
fremt næstfølgende folketingsvalg/folkeafstem-
ning/Europa-Parlamentsvalg falder før udløbet
af 2-årsperioden regnet fra afgørelsens dato og
så fremdeles. I disse situationer gælder endvide-
re, at der kan blive tale om manuel optagelse på
folketingsvalglisten, selv om valgdagen falder
efter udløbet af 2-årsperioden, nemlig i tilfælde,
hvor ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden
har indgivet fornyet ansøgning om optagelse på
folketingsvalglisten, idet perioden i så fald for-
længes, indtil der er truffet afgørelse, jf. bekendt-
gørelsens § 15, stk. 2.

Færøerne betragtes i folkeregistermæssig hen-
seende som udland. Valgretsdato for en person,
der umiddelbart inden opholdet i udlandet (i
valgretsmæssig henseende) sidst var tilmeldt et
folkeregister i en kommune på Færøerne, kan
derfor indberettes til CPR af sidste folkeregister-
kommune i Danmark på samme måde og med
samme virkning som for personer, der umiddel-
bart inden opholdet i udlandet var tilmeldt et fol-
keregister i Danmark.

10. Bortfald af tidligere udsendt vejledning
om behandling af ansøgninger om optagelse
på folketingsvalglisten af personer, der har
valgret uanset ophold i udlandet

Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejled-
ning nr. 134 af 4. juli 2001 om behandling af an-
søgninger om optagelse på folketingsvalglisten
af personer, der har valgret uanset ophold i ud-
landet, er bortfaldet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 27. juni 2004

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Anne Birte Pade
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Bilag 1

Folketingsvalglovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 27. juni 2004.

»§ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og
beordret til tjeneste uden for riget, anses for at
have fast bopæl i riget.

Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har
taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at
have fast bopæl i riget:
1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste

i udlandet som ansat af en dansk offentlig
myndighed eller en herværende privat virk-
somhed eller forening.

2) Personer, der opholder sig i udlandet som
ansat i en international organisation, hvoraf
Danmark er medlem.

3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste
i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.

4) Personer, der opholder sig i udlandet i ud-
dannelsesøjemed.

5) Personer, der opholder sig i udlandet af hel-
bredsmæssige grunde.

6) Personer, der opholder sig i udlandet, og
som i henseende til tilknytningen til riget
ganske må sidestilles med de personer, der
er nævnt i nr. 1-5.

Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet,
anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, så-
fremt de agter at vende tilbage til riget inden for
2 år efter udrejsen.

Stk. 4. En person, der samlever på fælles bopæl
med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3,
anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de
pågældende to samlevende

1) har indgået ægteskab eller registreret part-
nerskab med hinanden eller

2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab
eller registreret partnerskab med hinanden
og havde etableret fælles bopæl inden udrej-
sen.«
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Bilag 2

Bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af  personer, der 
har valgret uanset ophold i udlandet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 2003-4000-2

»Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af 
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

I medfør af § 16, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001, 
som ændret senest ved lov nr. 438 af 9. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Optagelse på valglisten efter ansøgning

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse
på vælgere, der er omfattet af lovens § 2, og som
i forbindelse med udlandsopholdet er registreret
i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst,
og som umiddelbart inden udlandsopholdet var
tilmeldt folkeregistret i en kommune i Danmark.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere an-
vendelse på vælgere, der er omfattet af lovens §
2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som umid-
delbart inden udsendelsen til tjeneste uden for ri-
get var tilmeldt folkeregistret i en kommune på
Færøerne eller i Grønland, herunder folkeregi-
stret for områder i Grønland uden for den kom-
munale inddeling.

Stk. 3. De vælgere, der er nævnt i stk. 1 og 2,
skal optages på valglisten i den kommune i Dan-
mark, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregi-
stret.

Stk. 4. Det er en betingelse for optagelse på
valglisten, at vælgeren har indgivet ansøgning
herom efter reglerne i §§ 2-4, jf. § 18, og at afgø-
relse om optagelse på valglisten er truffet senest
7.-dagen før valgdagen.

Kapitel 2

Indgivelse af ansøgning om optagelse på 
valglisten

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten
indgives til kommunalbestyrelsen i den kommu-
ne i Danmark, hvor vælgeren (ansøgeren) sidst
har været tilmeldt folkeregistret.

Stk. 2. Ansøgning kan indgives ved personlig

henvendelse eller pr. post, telefax eller e-post.
Ansøgning kan dog kun indgives pr. e-post, så-
fremt den kan indgives under de fornødne tekni-
ske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltnin-
ger, jf. § 41, stk. 3, i lov om behandling af per-
sonoplysninger og de i medfør af denne lov ud-
stedte retsforskrifter herom.

§ 3. Ansøgning skal indgives på en formular,
der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet. Ved ansøgningsskema forstås i denne be-
kendtgørelse en formular som nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. Benytter vedkommende kommune, jf. §
2, stk. 1, en blanket til anmeldelse af fraflytning
til udlandet, kan ansøgning om optagelse i med-
før af lovens § 2, stk. 3, tillige indgives på denne
blanket, såfremt blanketten er godkendt hertil af
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indenrigs-
og Sundhedsministeriet kan fastsætte betingelser
for, at en blanket som nævnt i 1. pkt. er godkendt
til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning
om optagelse på valglisten. Ved udrejseblanket
forstås i denne bekendtgørelse en blanket som
nævnt i 1. pkt.

Stk. 3. Ansøgningsskema og udrejseblanket
kan fås hos kommunen (folkeregistret). Ansøg-
ningsskemaet kan også fås hos danske diploma-
tiske og konsulære repræsentationer i udlandet
eller hentes på www.im.dk.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at
vælgere, der anmelder fraflytning til udlandet,
får udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema,
medmindre vedkommende i forbindelse med an-
meldelse af fraflytning til udlandet indgiver an-
søgning om optagelse på valglisten efter lovens
§ 2, stk. 3, på en udrejseblanket, og denne ansøg-



37

ning imødekommes. Det skal noteres i folkeregi-
stret, hvilke personer der som nævnt i 1. pkt. har
fået udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema
eller meddelelse om optagelse på valglisten efter
lovens § 2, stk. 3.

Kapitel 3

Ansøgningens indhold

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og un-
derskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 7, skal inde-
holde oplysning om ansøgerens
1) fulde navn,
2) personnummer,
3) udrejsedato,
4) seneste adresse i Danmark (tilmeldt et folke-

register) og
5) adresse i udlandet eller – hvis en sådan ikke

haves – en kontaktadresse i Danmark.
Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse i

medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, skal ansøg-
ningen endvidere indeholde oplysning om årsa-
gen til udlandsopholdet og om udlandsopholdets
forventede varighed.

Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse i
medfør af lovens § 2, stk. 3, skal ansøgningen
endvidere indeholde oplysning om, at ansøgeren
agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter
udrejsen.

Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse i
medfør af lovens § 2, stk. 4, skal ansøgningen ud
over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt
i stk. 1, tillige indeholde oplysning om ansøge-
rens ægtefælles, registrerede partners eller sam-
levers
1) fulde navn,
2) personnummer,
3) udrejsedato,
4) seneste adresse i Danmark (tilmeldt et folke-

register) og
5) adresse i udlandet.

Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse i
medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal
ansøgningen endvidere indeholde oplysning om
årsagen til og den forventede varighed af ansø-
gerens ægtefælles, registrerede partners eller
samlevers udlandsophold.

Stk. 6. For ansøgere, der søger om optagelse i
medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal ansøg-
ningen endvidere indeholde oplysning om, at an-
søgerens ægtefælle, registrerede partner eller
samlever agter at vende tilbage til riget inden for
2 år efter dennes udrejse.

Stk. 7. Såfremt ansøgningen indgives pr. e-
post, skal ansøgerens navn anføres på det sted på
ansøgningsskemaet henholdsvis udrejseblanket-
ten, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

Kapitel 4

Kommunalbestyrelsens indledende behandling 
af ansøgningen

§ 5. Hvis en ansøgning er indgivet til en anden
kommune i Danmark end den, hvor ansøgeren
sidst har været tilmeldt folkeregistret, skal an-
søgningen videresendes til denne kommune.

Stk. 2. Hvis ansøgeren med rette ikke er fra-
meldt folkeregistret, underrettes ansøgeren om,
at optagelse på valglisten vil ske automatisk, så
længe den pågældende står tilmeldt et folkeregi-
ster i Danmark.

Stk. 3. Hvis ansøgeren er flyttet til Færøerne
eller Grønland, underrettes ansøgeren om, at
vedkommende automatisk vil blive optaget på
valglisten på Færøerne henholdsvis i Grønland.

§ 6. Er ansøgningen ikke indgivet på et ansøg-
ningsskema eller en udrejseblanket, tilbagesen-
des ansøgningen til ansøgeren tillige med et an-
søgningsskema og med meddelelse om årsagen
til tilbagesendelsen. Hvis ansøgningen vedrører
fornyet optagelse på valglisten, jf. § 18, stk. 3,
skal ansøgningen dog kun tilbagesendes, hvis
der er særlig grund hertil.

Stk. 2. Er ansøgningen indgivet på en blanket
til anmeldelse af fraflytning til udlandet, der ikke
er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning
om optagelse på valglisten, herunder ikke opfyl-
der de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fast-
satte betingelser for at være godkendt til at blive
benyttet hertil, eller er der på en sådan udrejse-
blanket ansøgt om optagelse på valglisten i med-
før af andre bestemmelser end lovens § 2, stk. 3,
tilsendes ansøgeren et ansøgningsskema med
meddelelse om årsagen hertil.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal undersøge,
om
1) ansøgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18

år og ikke er under værgemål med fratagelse
af den retlige handleevne, jf. værgemålslo-
vens § 6,

2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i
§ 4, stk. 1, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i
CPR,

3) ansøgningen er dateret, samt
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4) ansøgningen er underskrevet af ansøgeren
eller, hvis ansøgningen er indgivet pr. e-
post, ansøgerens navn er anført på det sted
på ansøgningsskemaet eller udrejseblanket-
ten, der er beregnet til ansøgerens under-
skrift, jf. § 4, stk. 7.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse i
medfør af lovens § 2, stk. 4, skal kommunalbe-
styrelsen endvidere undersøge, om
1) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner

eller samlever har dansk indfødsret, er fyldt
18 år og ikke er under værgemål med frata-
gelse af den retlige handleevne, jf. værge-
målslovens § 6,

2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle, re-
gistrerede partner eller samlever, der er
nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-4, svarer til oplys-
ningerne i CPR, samt

3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har
indgået ægteskab eller registreret partner-
skab eller opfylder betingelserne herfor med
den person, som ansøgeren har anført som
sin ægtefælle, registrerede partner eller sam-
lever.

§ 8. Hvis ansøgeren ikke opfylder de valgrets-
betingelser, der er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, med-
deler kommunalbestyrelsen den pågældende, at
ansøgningen som følge heraf ikke kan imøde-
kommes.

Kapitel 5

Kommunalbestyrelsens videre behandling af en 
ansøgning indgivet på en udrejseblanket

§ 9. Hvis der på grund af uoverensstemmelser
mellem oplysningerne på udrejseblanketten og
oplysningerne i CPR vedrørende ansøgerens ful-
de navn, personnummer og seneste adresse i
Danmark eller på grund af manglende oplysnin-
ger herom på udrejseblanketten er tvivl om ansø-
gerens identitet, tilsendes ansøgeren et ansøg-
ningsskema med meddelelse om årsagen hertil.

Stk. 2. Hvis udrejseblanketten ikke er dateret,
og udrejseblanketten ikke er indgivet i forbindel-
se med ansøgerens udrejse, tilsendes ansøgeren
et ansøgningsskema med meddelelse om årsagen
hertil.

Stk. 3. Hvis udrejseblanketten ikke er under-
skrevet af ansøgeren, eller, hvis udrejseblanket-
ten er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn ikke
er anført på det sted på udrejseblanketten, der er
beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7,

tilsendes ansøgeren et ansøgningsskema med
meddelelse om årsagen hertil.

§ 10. Kommunalbestyrelsen træffer, hvis en
ansøgning indgivet på en udrejseblanket efter §§
5, 6 og 9 skal behandles af denne kommunalbe-
styrelse, afgørelse om optagelse på valglisten,
såfremt
1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indføds-

ret og ikke er under værgemål med fratagel-
se af den retlige handleevne, jf. værgemåls-
lovens § 6, og

2) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøge-
ren er omfattet af lovens § 2, stk. 3.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan
træffe afgørelse om optagelse på valglisten i
medfør af stk. 1, og dette ikke skyldes, at ansø-
geren ikke opfylder de almindelige valgretsbe-
tingelser, jf. stk. 1, nr. 1, skal kommunalbestyrel-
sen meddele ansøgeren, at ansøgeren ikke på
grundlag af denne ansøgning er blevet optaget på
valglisten efter lovens § 2, stk. 3, og tilsende an-
søgeren et ansøgningsskema.

Kapitel 6

Kommunalbestyrelsens videre behandling af en 
ansøgning indgivet på et ansøgningsskema

§ 11. Hvis der er fejl eller mangler i ansøg-
ningsskemaet vedrørende ansøgerens fulde
navn, personnummer, udrejsedato og seneste
adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrel-
sen ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis
manglende oplysninger. Hvis der på grund af
uoverensstemmelser mellem oplysningerne i an-
søgningsskemaet og oplysningerne i CPR eller
på grund af manglende oplysninger i ansøg-
ningsskemaet er tvivl om ansøgerens identitet,
tilbagesendes ansøgningsskemaet til ansøgeren
med meddelelse om årsagen hertil.

Stk. 2. Hvis ansøgningsskemaet ikke er date-
ret, og ansøgningsskemaet ikke er indgivet i for-
bindelse med ansøgerens udrejse, tilbagesendes
ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelel-
se om årsagen hertil. Hvis ansøgningsskemaet i
medfør af § 13, stk. 2, skal videresendes til Valg-
retsnævnet, skal ansøgningsskemaet dog ikke
tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til
Valgretsnævnet.

Stk. 3. Hvis ansøgningsskemaet ikke er under-
skrevet af ansøgeren, eller, hvis ansøgningsske-
maet er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn ikke
er anført på det sted på ansøgningsskemaet, der
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er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk.
7, tilbagesendes ansøgningsskemaet til ansøge-
ren med meddelelse om årsagen hertil. Hvis an-
søgningsskemaet i medfør af § 13, stk. 2, skal vi-
deresendes til Valgretsnævnet, skal ansøgnings-
skemaet dog ikke tilbagesendes til ansøgeren,
men videresendes til Valgretsnævnet.

§ 12. Hvis ansøgerens ægtefælle, registrerede
partner eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren
søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4,
ikke opfylder de valgretsbetingelser, der er
nævnt i § 7, stk. 2, nr. 1, skal ansøgningsskemaet
videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 13, stk. 2.

Stk. 2. Hvis der i tilfælde, hvor ansøgeren sø-
ger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4,
er fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrø-
rende oplysninger om ægtefællens, den registre-
rede partners eller samleverens fulde navn, per-
sonnummer, udrejsedato eller seneste adresse i
Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøg-
ningsskemaet de korrekte henholdsvis manglen-
de oplysninger, såfremt ægtefællens, den regi-
strerede partners eller samleverens identitet kan
fastslås på grundlag af oplysningerne i ansøg-
ningsskemaet. Hvis der er tvivl om ægtefællens,
den registrerede partners eller samleverens iden-
titet, skal ansøgningsskemaet videresendes til
Valgretsnævnet.

§ 13. Kommunalbestyrelsen træffer, hvis en
ansøgning indgivet på et ansøgningsskema efter
§§ 5, 6, 11 og 12 skal behandles af denne kom-
munalbestyrelse, afgørelse om optagelse på
valglisten, såfremt
1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indføds-

ret og ikke er under værgemål med fratagel-
se af den retlige handleevne, jf. værgemåls-
lovens § 6,

2) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner
eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren sø-
ger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk.
4, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke
er under værgemål med fratagelse af den ret-
lige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

3) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøge-
ren er omfattet af en af de persongrupper, der
er nævnt i lovens § 2, samt

4) ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøg-
ningens modtagelse i kommunen har været
tilmeldt folkeregistret. For ansøgere, der sø-
ger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk.
4, er det tillige en betingelse, at ansøgerens

ægtefælle, registrerede partner eller samle-
ver inden for de sidste 4 år før ansøgningens
modtagelse i kommunen har været tilmeldt
et dansk folkeregister.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan
træffe afgørelse om optagelse på valglisten i
medfør af stk. 1, og dette ikke skyldes, at ansø-
geren ikke opfylder de almindelige valgretsbe-
tingelser, jf. stk. 1, nr. 1, videresender kommu-
nalbestyrelsen ansøgningsskemaet til Valgrets-
nævnet.

§ 14. Såfremt ansøgningsskemaet efter § 12,
stk. 2, eller § 13, stk. 2, skal videresendes til
Valgretsnævnet, skal kommunalbestyrelsen an-
give årsagen til videresendelsen samt så vidt mu-
ligt give oplysning om det afstemningssted, hvor
ansøgeren i givet fald skal afgive stemme på
valgdagen.

Kapitel 7

Underretning af ansøgeren og indberetning til 
CPR m.v.

§ 15. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen
har truffet afgørelse om optagelse på valglisten,
jf. § 10, stk. 1, og § 13, stk. 1, underretter kom-
munalbestyrelsen ansøgeren herom.

Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning
om ansøgerens optagelse på valglisten, indehol-
de oplysning om,
1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 18, stk. 1

henholdsvis stk. 2,
2) at ansøgeren - uden at modtage valgkort - i

denne periode kan stemme ved folketings-
valg og folkeafstemninger samt ved valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet,
medmindre ansøgeren er optaget på valgli-
sten til Europa-Parlamentet i et af de øvrige
EU-lande,

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommu-
nale valg,

4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller
stemme ved personligt fremmøde på valgda-
gen, idet afstemningsstedet så vidt muligt
angives,

5) at afgørelsen ophører med at have gyldig-
hed, såfremt ansøgeren flytter tilbage til
Danmark og tilmelder sig et dansk folkeregi-
ster, idet ansøgeren i så fald automatisk vil
blive optaget på valglisten efter de alminde-
lige regler, og

6) at det er en forudsætning for optagelse på



40

valglisten ved fornyet udlandsophold, at der
indgives ansøgning herom, såfremt ansøge-
ren i forbindelse med det fornyede udlands-
ophold registreres i CPR som udrejst.

Stk. 3. Underretningen skal, hvis ansøgeren
optages på valglisten i medfør af lovens § 2, stk.
1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, tillige
indeholde oplysning om adgangen til ved udlø-
bet af 2-årsperioden at ansøge om fornyet opta-
gelse på valglisten og om, at 2-årsperioden, hvis
ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgi-
ver ansøgning om fornyet optagelse på valgli-
sten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller §
2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, forlænges, indtil der er
truffet afgørelse, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 4. Underretningen skal, hvis ansøgeren
optages på valglisten i medfør af lovens § 2, stk.
3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, tillige indeholde op-
lysning om, at afgørelsen om optagelse på valg-
listen i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk.
4, jf. stk. 3, ikke kan fornys, og at ansøgeren,
hvis det viser sig, at udlandsopholdets varighed
overstiger to år, efter ansøgning vil kunne blive
optaget på valglisten i medfør af lovens § 2 i øv-
rigt, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

§ 16. I de tilfælde, hvor Valgretsnævnet træf-
fer afgørelse om optagelse på valglisten, jf. § 14,
giver Valgretsnævnet ansøgeren den underret-
ning, der er nævnt i § 15, stk. 2 og 3 henholdsvis
stk. 2 og 4.

Stk. 2. Valgretsnævnet underretter tillige kom-
munalbestyrelsen, der herefter skal sørge for den
fornødne indberetning til CPR, jf. § 17.

Stk. 3. Hvis Valgretsnævnet træffer afgørelse
om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for
optagelse på valglisten, underretter Valgrets-
nævnet ansøgeren og kommunalbestyrelsen her-
om.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal straks indbe-
rette afgørelser om optagelse på valglisten af an-
søgere, der er omfattet af lovens § 2, til CPR, jf.
dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbin-
delse med indberetningen angive, fra hvilket
tidspunkt ansøgeren har valgret, jf. stk. 2.

Stk. 2. Optages en ansøger på valglisten i med-
før af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf.
stk. 1 eller 2, skal kommunalbestyrelsen angive,
at ansøgeren har valgret fra datoen for kommu-
nalbestyrelsens henholdsvis Valgretsnævnets af-
gørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten.
Kommunalbestyrelsen kan dog ikke angive, at

ansøgeren har valgret før ansøgerens registrere-
de udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på
valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal
kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har
valgret fra ansøgerens registrerede udrejsedato i
CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør
af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal kommunalbe-
styrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra den
registrerede udrejsedato i CPR for den person
omfattet af lovens § 2, stk. 3, ansøgeren har den
i lovens § 2, stk. 4, nævnte tilknytning til.

Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten
af ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1,
eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som umiddelbart in-
den udsendelsen til tjeneste uden for riget var til-
meldt folkeregistret i en kommune i Grønland,
herunder folkeregistret for områder i Grønland
uden for den kommunale inddeling, skal ikke
indberettes til CPR.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at
de ansøgere, der er nævnt i stk. 3, optages manu-
elt på valglisten til de folketingsvalg, folkeaf-
stemninger og valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet, der afholdes inden udløbet
af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. § 18.

Kapitel 8

Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse 
på valglisten

§ 18. Afgørelser om optagelse på valglisten af
en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1 el-
ler 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, gælder i 2
år fra afgørelsens dato, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten af
en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 3,
gælder i 2 år regnet fra vælgerens registrerede
udrejsedato i CPR, jf. dog stk. 4 og 5. Afgørelse
om optagelse på valglisten af en vælger, der er
omfattet af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, gælder i
2 år regnet fra den registrerede udrejsedato i
CPR for den person omfattet af lovens § 2, stk.
3, vælgeren har den i lovens § 2, stk. 4, nævnte
tilknytning til, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Hvis en vælger omfattet af lovens § 2,
stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, in-
den udløbet af 2-årsperioden indgiver ansøgning
om fornyet optagelse på valglisten, forlænges
perioden, indtil der er truffet afgørelse.

Stk. 4. Hvis afgørelse om fornyet optagelse på
valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, el-
ler § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, træffes inden ud-
løbet af 2-årsperioden for en tidligere meddelt
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afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af
en af de nævnte bestemmelser, afkortes perio-
den, idet afgørelsen om fornyet optagelse på
valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens da-
to. Tilsvarende gælder, hvis afgørelse om opta-
gelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1
eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, træffes
inden udløbet af 2-årsperioden for optagelse på
valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2,
stk. 4, jf. stk. 3.

Stk. 5. Afgørelser om optagelse på valglisten
bortfalder, når vælgeren på ny tilmelder sig et
dansk folkeregister.

Kapitel 9

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 
m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli
2004.

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten
træffes fra og med den 1. juli 2004 efter reglerne
i denne bekendtgørelse, uanset om ansøgning
om optagelse er indgivet før den 1. juli 2004.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.
306 af 3. maj 2001 om optagelse på folketings-
valglisten af personer, der har valgret uanset op-
hold i udlandet.

Stk. 4. Vælgere, der er omfattet af lovens § 2,
stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som inden den
1. april 2001 efter ansøgning er optaget på valg-
listen, forbliver optaget på valglisten efter de in-
den den 1. april 2001 gældende regler.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 21. juni 2004

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Anne Birte Pade«
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Bilag 3

Indenrigs- og Sundhedsministeriets meddelelse til alle kommunalbestyrelser om nye regler pr. 
1. juli 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i 

udlandet

Til alle kommunalbestyrelser

Vedr.: Meddelelse om nye regler pr. 1. juli
2004 om optagelse på folketingsvalglisten af
personer, der har valgret uanset ophold i ud-
landet

1. Ny bekendtgørelse om optagelse på folke-
tingsvalglisten af personer, der har valgret
uanset ophold i udlandet

Ved e-post af 21. juni 2004 fremsendte Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet til videre foran-
staltning et eksemplar af den af indenrigs- og
sundhedsministeren samme dag underskrevne
bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalg-
listen af personer, der har valgret uanset ophold
i udlandet.

Bekendtgørelsen træder i stedet for bekendt-
gørelse nr. 306 af 3. maj 2001 om optagelse på
folketingsvalglisten af personer, der har valgret
uanset ophold i udlandet. Bekendtgørelsen vil
blive optaget i Lovtidende og træder i kraft den
1. juli 2004.

Bekendtgørelsen er udstedt som følge af de
ændringer af folketingsvalgloven, der er gen-
nemført ved lov nr. 438 af 9. juni 2004 om æn-
dring af lov om valg til Folketinget (Udvidelse af
kredsen af personer med dansk indfødsret, der
under ophold i udlandet anses for at have fast bo-
pæl i riget, og afkortelse af fristen for optagelse
på valglisten for så vidt angår vælgere, der op-
holder sig i udlandet eller tilflytter fra udlandet),
jf. lovforslag nr. L 114.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere som
følge af anbefalingerne fra det af indenrigs- og
sundhedsministeren og justitsministeren i april
2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af fol-
ketingsvalglovens regler om valgret under ud-
landsophold regler om ansøgning om optagelse
på valglisten på en eventuel blanket, vedkom-
mende kommune benytter til anmeldelse af fra-
flytning til udlandet (udrejseblanketten), samt
regler om elektronisk indgivelse af ansøgning
om optagelse på valglisten.

Bekendtgørelsen indeholder desuden en række
præciseringer af reglerne.

For god ordens skyld vedlægges på ny et ek-
semplar af bekendtgørelsen.

2. Nyt ansøgningsskema for optagelse på fol-
ketingsvalglisten af personer, der har valgret
uanset ophold i udlandet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har god-
kendt et nyt (grønt) ansøgningsskema for opta-
gelse på folketingsvalglisten af personer, der har
valgret uanset ophold i udlandet. Et eksemplar af
ansøgningsskemaet vedlægges.

Ansøgningsskemaet skal, medmindre ansøg-
ning kan indgives på en udrejseblanket, der be-
nyttes af kommunen, jf. nedenfor under punkt 3,
anvendes af alle ansøgere, der søger om optagel-
se på folketingsvalglisten efter folketingsvalglo-
vens § 2. Ansøgningsskemaet skal derfor også,
medmindre ansøgning indgives på udrejseblan-
ketten, anvendes af personer, der søger om opta-
gelse på folketingsvalglisten i medfør af de nye
regler i folketingsvalglistens § 2, stk. 3, eller § 2,
stk. 4, jf. stk. 3.

Da det hidtidige (grønne) ansøgningsskema
ikke kan benyttes af personer, der søger om op-
tagelse på folketingsvalglisten i medfør af de nye
regler i folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller stk.
4, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen (folkere-
gistret) fra og med den 1. juli 2004, hvor de nye
regler i folketingsvalglovens § 2 træder i kraft,
udlevere det nye ansøgningsskema til de perso-
ner, der fra og med denne dato anmoder herom
eller anmelder flytning til udlandet, og fra og
med denne dato ikke udlevere det hidtidige an-
søgningsskema.

Det er ikke noget krav, at der skal benyttes det
skema, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet
har ladet fremstille. De kommuner, der måtte øn-
ske dette, kan anvende et elektronisk udskrevet
ansøgningsskema på betingelse af, at dette med
hensyn til udformning og indhold, herunder vej-



43

ledningen på bagsiden, er identisk med det ske-
ma, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har
ladet fremstille. Vejledningen på bagsiden kan
udskrives på særskilt ark. Der stilles ikke krav
om, at skemaet skal udskrives på grønt papir.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos Lyre-
co Danmark A/S pr. post: Postboks 1332, Fa-
briksparken 54-56, 2600 Glostrup, pr. e-mail: or-
dre.dk@business.lyreco.com, pr. telefon: 70 100
500 eller pr. fax: 70 100 501.

3. Betingelser, der skal opfyldes for, at en ud-
rejseblanket kan være godkendt til at blive
benyttet til indgivelse af ansøgning om opta-
gelse på folketingsvalglisten

Ved lov nr. 438 af 9. juni 2004 om ændring af
folketingsvalgloven er det blandt andet bestemt,
at personer med dansk indfødsret, der opholder
sig i udlandet, men som agter at vende tilbage til
riget inden for to år efter udrejsen, anses for at
have fast bopæl i riget uanset formålet med ud-
landsopholdet (folketingsvalglovens § 2, stk. 3).

Ved den ny bekendtgørelse, der er underskre-
vet af indenrigs- og sundhedsministeren den 21.
juni 2004, om optagelse på folketingsvalglisten
af personer, der har valgret uanset ophold i ud-
landet, er det som noget nyt blandt andet be-
stemt, at ansøgning om optagelse på folketings-
valglisten i medfør af den nævnte nye bestem-
melse i folketingsvalglovens § 2, stk. 3, – ud
over indgivelse på et af Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet godkendt ansøgningsskema – tillige
kan indgives på en udrejseblanket, såfremt ved-
kommende kommune benytter en sådan blanket
til anmeldelse af fraflytning til udlandet, og så-
fremt blanketten er godkendt hertil af Indenrigs-
og Sundhedsministeriet. Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet kan fastsætte betingelser for, at
en sådan udrejseblanket er godkendt til at blive
benyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse
på folketingsvalglisten (bekendtgørelsens § 3,
stk. 2).

Indførelsen af en ordning med optagelse på
folketingsvalglisten på grundlag af oplysninger
på udrejseblanketten er sket som følge af Valg-
retsudvalgets anbefalinger herom i betænkning
nr. 1432/2003. For vælgeren vil det være en let-
telse, såfremt de fornødne oplysninger til brug
for optagelse på folketingsvalglisten kan gives i
forbindelse med den pligtmæssige anmeldelse af
fraflytning til udlandet, uden at vælgeren herud-
over skal udfylde et særskilt ansøgningsskema.

For kommunerne vil en sådan ordning indebære
den lettelse, at kommunen sparer den ekspediti-
onsgang, der er forbundet med udlevering eller
tilsendelse af et ansøgningsskema til den pågæl-
dende. Det bemærkes, at det skønnes, at omkring
halvdelen af de personer med dansk indfødsret,
der hvert år udrejser til udlandet, vender tilbage
inden for to år og derfor i givet fald vil kunne
søge om optagelse på folketingsvalglisten på en
udrejseblanket.

Det er som hidtil frivilligt for kommunerne,
om kommunerne benytter en bestemt blanket til
anmeldelse af fraflytning til udlandet, ligesom
det er frivilligt for kommunerne, om blanketten
skal indrettes således, at blanketten opfylder de
af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte
betingelser for at være godkendt til at blive be-
nyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse
på folketingsvalglisten. Hvis en kommune øn-
sker, at den blanket, som benyttes i kommunen
til anmeldelse af fraflytning til udlandet, skal
kunne benyttes til indgivelse af ansøgning om
optagelse på folketingsvalglisten, skal blanket-
ten opfylde de af Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet fastsatte betingelser herfor.

På den baggrund og i medfør af bekendtgørel-
sens § 3, stk. 2, fastsætter Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet følgende betingelser, som en ud-
rejseblanket, som benyttes i kommunen, skal op-
fylde for at være godkendt til at blive benyttet til
indgivelse af ansøgning om optagelse på folke-
tingsvalglisten:
1. Det skal i tilknytning til blankettens over-

skrift angives, at blanketten også kan benyt-
tes til ansøgning om optagelse på folketings-
valglisten under udlandsophold af en for-
ventet varighed under 2 år.

2. Der skal et sted på blanketten være en sær-
skilt rubrik til ansøgning om optagelse på
folketingsvalglisten. I rubrikken skal der
kunne sættes kryds ved ”ja” eller nej” ud for
følgende udsagn: ”Undertegnede … (angi-
velse af navn) har dansk indfødsret, agter at
vende tilbage til riget (Danmark, Færøerne
eller Grønland) inden for 2 år efter udrejsen
og søger om optagelse på valglisten”. Der
skal i den særskilte rubrik være en angivelse
af navnet på den eller de personer, der søger
om optagelse.

3. Der skal på blanketten være en angivelse af
ansøgerens fulde navn, personnummer, ud-
rejsedato, seneste adresse i Danmark (til-
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meldt et folkeregister) og adresse i udlandet
eller, hvis en sådan ikke haves, en kontakt-
adresse i Danmark, jf. bekendtgørelsens § 4,
stk. 1. Med ansøgeren menes den eller de
personer, der søger om optagelse på valgli-
sten. I den særskilte rubrik til ansøgning om
optagelse på valglisten skal der som angivet
i pkt. 2 være en særskilt angivelse af navnet
på den eller de personer, der søger om opta-
gelse.

4. Der skal et sted på blanketten være en rubrik
til datering og underskrift af ansøgningen
om optagelse på valglisten. Det skal i rubrik-
ken være angivet, at urigtig skriftlig erklæ-
ring efter straffelovens § 163 kan straffes
med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Rubrikken må gerne være den samme ru-
brik, hvor udrejseanmeldelsen underskrives
og dateres. I sidstnævnte tilfælde skal det an-
gives i rubrikken, at alle, der søger om opta-
gelse på valglisten, skal skrive under i denne
rubrik.

5. Der skal til blanketten knyttes en vejledning
om udlandsdanskeres mulighed for at delta-
ge i valg. Vejledningen skal indeholde op-
lysning om, at man, hvis man tager ophold i
udlandet og i forbindelse hermed frameldes
folkeregistret, normalt ikke kan optages på
valglisten og derfor ikke kan deltage i valg i
Danmark. Det kan man kun, hvis man hører
til en af de persongrupper, der anses for at
have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig
henseende uanset udlandsopholdet. Det skal
endvidere anføres, at det er en betingelse, at
man indgiver ansøgning om at komme på
valglisten. Hvis man agter at vende tilbage
til riget inden for to år efter udrejsen, kan an-
søgning indgives ved at udfylde rubrikken
herom på denne blanket. Hvis man agter at

opholde sig i udlandet i mere end to år, skal
ansøgning indgives på et særligt ansøg-
ningsskema.

Der vedlægges en af Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet udarbejdet vejledende standard for en
udrejseblanket, der også kan benyttes til indgi-
velse af ansøgning om optagelse på folketings-
valglisten. Standarden er udarbejdet med ud-
gangspunkt i den udrejseblanket, der er udarbej-
det af KL (FR 045). Opmærksomheden henledes
på, at det ikke er et krav, at den udrejseblanket,
som den enkelte kommune benytter til indgivel-
se af ansøgning om optagelse på folketingsvalg-
listen, på forhånd godkendes af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet. Det påhviler imidlertid den
enkelte kommune at sikre sig, at den udrejse-
blanket, som benyttes til indgivelse af ansøgning
om optagelse på folketingsvalglisten, opfylder
de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte
betingelser herfor, jf. pkt. 1. – 5. ovenfor.
Spørgsmål herom kan rettes til Indenrigs- og
Sundhedsministeriet på telefon 33 92 36 13.

Det tilføjes, at Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet efter anmodning vil kunne meddele godken-
delse af, at en konkret udrejseblanket benyttes til
indgivelse af ansøgning om optagelse på folke-
tingsvalglisten.

4. Ny vejledning om behandling af ansøgnin-
ger om optagelse på folketingsvalglisten af
personer, der har valgret uanset ophold i ud-
landet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil snarest
udsende en ny vejledning om behandling af an-
søgninger om optagelse på folketingsvalglisten
af personer, der har valgret uanset ophold i ud-
landet.

Med venlig hilsen

Anne Birte Pade
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Bilag 4

Det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte ansøgningsskema
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Vejledning

Udlandsdanskeres valgret ved folketingsvalg,
folkeafstemninger og Europa-Parlaments-
valg

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 7.-dagen før
valgdagen har fast bopæl i riget, dvs. at man bor
i Danmark og er tilmeldt et dansk folkeregister.

2. Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i
valg

Hvis man tager ophold i udlandet og i forbin-
delse hermed frameldes folkeregistret, kan man
normalt ikke optages på valglisten og kan derfor
ikke deltage i valg i Danmark. Det kan man kun,
hvis man hører til en af de persongrupper, der an-
ses for at have bevaret fast bopæl i riget i valg-
mæssig henseende uanset udlandsopholdet. Det
er endvidere en betingelse, at man indgiver an-
søgning om at komme på valglisten.

Reglerne om valgret uanset udlandsophold er
fastsat i folketingsvalglovens § 2, hvis stk. 1, 2
og 3, lyder således:

”§ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og
beordret til tjeneste uden for riget, anses for at
have fast bopæl i riget.

Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har
taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at
have fast bopæl i riget:
1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste

i udlandet som ansat af en dansk offentlig
myndighed eller en herværende privat virk-
somhed eller forening.

2) Personer, der opholder sig i udlandet som
ansat i en international organisation, hvoraf
Danmark er medlem.

3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste
i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.

4) Personer, der opholder sig i udlandet i ud-
dannelsesøjemed.

5) Personer, der opholder sig i udlandet af hel-
bredsmæssige grunde.

6) Personer, der opholder sig i udlandet, og
som i henseende til tilknytningen til riget
ganske må sidestilles med de personer, der
er nævnt i nr. 1-5.

Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet,
anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, så-
fremt de agter at vende tilbage til riget inden for
2 år efter udrejsen.”

Ansøgningsskemaet skal udfyldes, dateres og
underskrives som angivet på skemaet.

3. Særligt om ægtefællers/registrerede part-
neres /samleveres valgret uanset udlandsop-
hold

En person, der samlever på fælles bopæl med
en person, som er omfattet af lovens § 2, stk. 1,
2 eller 3, jf. oven for under pkt. 2, kan ligeledes
efter ansøgning optages på valglisten, såfremt de
pågældende to samlevende
1) har indgået ægteskab eller registreret part-

nerskab med hinanden eller
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab

eller registreret partnerskab med hinanden
og havde etableret fælles bopæl inden udrej-
sen.

Betingelserne for at indgå ægteskab eller regi-
streret partnerskab indebærer i denne sammen-
hæng, at parterne ikke må være beslægtet i ret
op- og nedstigende linie eller være søskende.
Endvidere må ingen af parterne være part i et
endnu bestående ægteskab eller registreret part-
nerskab med 3. person.

Ægtefæller/registrerede partnere/samlevere
skal indsende hver sin ansøgning, men gerne
samtidig.

4. Hvem behandler udlandsdanskeres ansøg-
ninger

Ansøgningen skal sendes til folkeregistret i se-
neste bopælskommune. Kommunen behandler
ansøgningen. I visse tilfælde skal kommunen vi-
deresende ansøgningen til Valgretsnævnet.
Kommunen eller Valgretsnævnet underretter an-
søgeren om afgørelsen.

5. På hvilket tidspunkt bør ansøgningen ind-
gives

Ansøgningen skal kunne være færdigbehand-
let senest 7.-dagen før valget. Ansøgningen kræ-
ver en vis behandlingstid, inden afgørelsen kan
træffes, f.eks. hvis der skal indhentes flere oplys-
ninger. Man kan derfor ikke regne med, at en an-
søgning, der er indgået 7.-dagen før et valg eller
kort tid før denne dag, kan give adgang til at
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stemme ved dette valg. Indsend derfor ansøg-
ningen, uanset om der skal afholdes valg i en
nærmere fremtid.

6. Følgen af, at ansøgningen imødekommes

Optagelse på valglisten efter ansøgning har
gyldighed i indtil 2 år. Når man optages på valg-
listen, får man brev om, hvor længe optagelsen
gælder, og om muligheden for at få optagelsen
forlænget.

Inden for den periode optagelsen gælder, har
man ret til at deltage i folketingsvalg, i folkeaf-
stemninger og valg til Europa-Parlamentet, men
ikke i kommunale valg.

7. Tilbageflytning til Danmark

Når man flytter tilbage til Danmark og tilmel-
der sig et dansk folkeregister, optages man auto-
matisk på den almindelige valgliste.

8. Indsigtsret

De har efter persondatalovens kapitel 9 ret til
indsigt med oplysninger, der registreres om

Dem. De kan henvende Dem om dette til den
myndighed eller virksomhed, der registrerer op-
lysningerne. De kan kræve berigtigelse af evt.
urigtige oplysninger, der er registreret om Dem.

Særligt om danskere, der bor i et af de øvrige
EU-lande

Danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øv-
rige EU-lande, har efter ansøgning ret til at del-
tage i Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det
gælder også for de danskere, der ikke opfylder
betingelserne for at deltage i folketingsvalg un-
der udlandsophold.

Ansøgning om optagelse på den særlige valg-
liste til Europa-Parlamentsvalg kan tidligst ind-
gives 6 måneder før valget, men skal være indgi-
vet senest dagen efter 5 uger før valget. Nærmere
oplysninger herom fås ved henvendelse til In-
denrigs- og Sundhedsministeriet eller en dansk
ambassade eller konsulat.
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Bilag 5

Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledende standard for en udrejseblanket, der er 
godkendt til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i 

medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3.
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CPR-loven (uddrag)

»§ 24.
Stk. 1. Enhver, som fraflytter til udlandet, skal

registreres i CPR som udrejst, jf. dog stk. 5-9 og
§ 25, stk. 3. Vedkommende skal anmelde fraflyt-
ningen til bopælskommunen inden udrejsen. Op-
hold i udlandet over 6 måneder skal altid anmel-
des som en fraflytning til udlandet. Hvis ophol-
det i udlandet varer 6 måneder eller derunder og
den hidtidige bolig opretholdes til fuld rådighed,
har vedkommende efter anmodning ret til at for-
blive registreret med bopæl dér, jf. dog § 25, stk.
2. Opretholdes den hidtidige bolig ikke til fuld
rådighed under et ophold i udlandet på 6 måne-
der eller derunder, skal kommunalbestyrelsen
foretage en konkret vurdering af, om der er tale
om en fraflytning til udlandet eller ej.

Stk. 2. Korte besøg her i landet skal ikke be-
tragtes som en afbrydelse af opholdet i udlandet,
så længe vedkommende i det anførte tidsrum so-
ver flest gange i udlandet.

Stk. 3. Under ophold i udlandet omfattet af stk.
1, 4. pkt., stk. 5 og 6, har vedkommende ret, men
ikke pligt, til i CPR at få registreret den til enhver
tid aktuelle udenlandsadresse som supplerende
adresse.

Stk. 4. En udenlandsk statsborger, som udrej-
ser for at aftjene sin værnepligt, skal uanset
længden af opholdet i udlandet registreres som
udrejst.

Stk. 5. Personer, der er ansat i den danske stat
og beordret til tjeneste uden for riget, skal uanset
bestemmelsen i § 24, stk. 1, aldrig registreres
som udrejst.

Stk. 6. En person, der samlever på fælles bopæl
med en person omfattet af stk. 5, skal ikke regi-
streres udrejst, såfremt de pågældende to samle-
vende har indgået ægteskab eller registreret part-
nerskab med hinanden eller opfylder betingel-
serne for at indgå ægteskab eller registreret part-
nerskab med hinanden og havde etableret fælles
bopæl inden udrejsen. Tilsvarende gælder deres
børn under 18 år, såfremt de har bopæl hos for-
ældrene.

Stk. 7. Personer, der af arbejdsmæssige og lig-
nende grunde i en periode på over 6 måneder
overnatter størstedelen af tiden i udlandet, men
som i denne periode tilbringer hovedparten af
weekender, fridage, ferier og lign. på bopælen
her i landet, jf. § 6, stk. 1, har uanset bestemmel-
sen i § 24, stk. 1, ret til at forblive registreret på
bopælen her i landet, jf. dog § 25, stk. 2.

Stk. 8. Søfarende, der opretholder boligen her
i landet, jf. § 6, stk. 1, hvor hovedparten af frida-
ge, ferier og lign. tilbringes, har uanset bestem-
melsen i § 24, stk. 1, ret til at forblive registreret
på bopælen her i landet.

Stk. 9. En person, som samlever på fælles bo-
pæl med en person omfattet af stk. 7 eller 8, og
som grundet dennes arbejde og lign. har samme
opholdsmønster som vedkommende, har ret til at
forblive registreret på bopælen, såfremt de på-
gældende to samlevende har indgået ægteskab
eller registreret partnerskab med hinanden eller
opfylder betingelserne for at indgå ægteskab el-
ler registreret partnerskab med hinanden og hav-
de etableret fælles bopæl inden starten på dette
opholdsmønster. Tilsvarende gælder deres børn
under 18 år, såfremt de har bopæl hos forældre-
ne.

§ 25.

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal ved modta-
gelse af anmeldelse af fraflytning til et nordisk
land udlevere internordiske flyttepapirer, som
den flyttende har pligt til at aflevere til den loka-
le registreringsmyndighed på tilflytningsstedet.

(...)

§ 26.

(…)
Stk. 3. Under udenlandsopholdet har vedkom-

mende ret, men ikke pligt, til i CPR at få registre-
ret den til enhver tid aktuelle udenlandsadresse
samt en eventuel kontaktadresse her i landet,
hvortil offentlige myndigheder og private kan
sende vedkommendes post.

Vejledning i øvrigt

Flytning til udlandet

Hvis De flytter til udlandet, skal De – før afrej-
sen – anmelde flytning til folkeregistret i den
kommune, hvor De er tilmeldt.

Sygesikringsbevis

Deres sygesikringsbevis SKAL afleveres til
kommunen, hvis De flytter til udlandet, herunder
Grønland og Færøerne.

Anmeldelsesfrist

De skal anmelde flytning til folkeregistret se-
nest 5 dage efter flytningen. Hvis De ikke anmel-
der flytning, kan De straffes med bøde efter
CPR-lovens § 57.
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Kommunens videregivelse af oplysninger

Kommunen kan efter CPR-loven og bestem-
melser i anden lovgivning videregive oplysnin-
ger om Deres navn, adresse og andre folkeregi-
steroplysninger til andre offentlig myndigheder
og i nogle tilfælde private virksomheder mv.

Kommunens kontrol af oplysninger

Kommunen kan – med henblik på at kontrolle-
re flytteanmeldelsen – efter CPR-lovens § 10
indhente en nærmere redegørelse fra Dem selv
om Deres bopælsforhold. Herudover kan kom-
munen indhente oplysninger hos husejer eller le-
jer, private tele- og forsyningsselskaber, private
boligselskaber og –foreninger, arbejdsløsheds-
kasser, fagforeninger og pengeinstitutter, andre
offentlige myndigheder samt PostDanmark.

Oplysninger kan fra andre offentlige myndig-
heder indhentes elektronisk via registersamkø-
ring.

Indsigtsret

De har efter persondatalovens kapitel 9 ret til

indsigt med oplysninger, der registreres om
Dem. De kan henvende Dem om dette til den
myndighed eller virksomhed, der registrerer op-
lysningerne. De kan kræve berigtigelse af evt.
urigtige oplysninger, der er registreret om Dem.

Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i
valg

Hvis man tager ophold i udlandet og i forbin-
delse hermed frameldes folkeregistret, kan man
normalt ikke optages på valglisten og kan derfor
ikke deltage i valg i Danmark. Det kan man kun,
hvis man hører til en af de persongrupper, der an-
ses for at have bevaret fast bopæl i riget i valg-
mæssig henseende uanset udlandsopholdet. Det
er endvidere en betingelse, at man indgiver an-
søgning om at komme på valglisten.

Hvis De agter at vende tilbage til riget inden
for 2 år efter udrejsen, kan De indgive ansøgning
ved at udfylde rubrikken herom på denne blan-
ket. Hvis De agter at opholde Dem i udlandet i
mere end 2 år, skal ansøgning indgives på et sær-
ligt ansøgningsskema.«
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Bilag 6

Standardbrev til ansøgere, der er flyttet til Færøerne/Grønland

Kommunalbestyrelsen/Folkeregistret har
modtaget Deres ansøgning om optagelse på fol-
ketingsvalglisten af personer, der opholder sig i
udlandet, jf. § 2 i folketingsvalgloven.

De har i ansøgningen oplyst, at De opholder
Dem på Færøerne/ i Grønland.

I denne anledning skal kommunalbestyrelsen/
folkeregistret oplyse følgende:

Reglerne i folketingsvalgloven § 2 omfatter
kun personer med dansk indfødsret, der tager op-
hold i udlandet, og som i forbindelse hermed fra-
meldes et dansk folkeregister. Personer med
dansk indfødsret, der tager ophold på Færøerne

eller i Grønland, og i forbindelse hermed bliver
tilmeldt et folkeregister på Færøerne henholds-
vis i Grønland, bliver derimod omfattet af de
regler, der gælder for Færøerne henholdsvis
Grønland.

Personer med dansk indfødsret, der er tilmeldt
et folkeregister på Færøerne/ i Grønland, er såle-
des omfattet af loven om folketingsvalg på Fær-
øerne/ i Grønland og optages på valglisten på
Færøerne/ i Grønland. Ved folketingsvalg vil De
derfor kunne afgive stemme til valget på Færøer-
ne / i Grønland.

Med venlig hilsen
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Bilag 7

Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 
og 2, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1 og 2, af personer, der opholder sig i udlandet

Kommunalbestyrelsen/Folkeregistret har i dag
på grundlag af Deres ansøgning besluttet, at De
optages på folketingsvalglisten.

I 2 år fra i dag - dvs. til og med den xxx - kan
De stemme ved folketingsvalg og folkeafstem-
ninger. De kan endvidere stemme ved valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet,
medmindre De er optaget på valglisten til Euro-
pa-Parlamentsvalg i et af de øvrige EU-lande. De
kan ikke stemme ved kommunalvalgene.

De vil ikke modtage valgkort.

I udlandet kan De fra og med 3 måneder før
valgdagen brevstemme på en dansk ambassade
eller et dansk konsulat. Der er ikke fastsat nogen
sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet.
Brevstemmen skal imidlertid være afgivet i så
god tid, at den kan være sendt hjem til vedkom-
mende kommune, inden afstemningen går i gang
på valgdagen.

Her i landet kan De ved folketingsvalg brev-
stemme på et hvilket som helst folkeregister de
sidste 3 uger før valgdagen og ved folkeafstem-
ninger og valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet de sidste 3 måneder før afstem-
ningsdagen. De kan dog senest stemme næstsid-
ste søgnedag (hverdag inkl. lørdag) før valgda-
gen.

Hvis De afgiver flere brevstemmer til samme
valg, er det alene den sidst afgivne, der kommer
i betragtning.

De kan også stemme ved personligt fremmøde
på valgdagen her i kommunen. De skal da stem-
me på den adresse, der er angivet sidst i dette

brev. Hvis De har brevstemt, kan De ikke stem-
me ved personligt fremmøde på valgdagen.

Hvis De inden for de næste 2 år flytter tilbage
til Danmark, og tilmelder Dem et dansk folkere-
gister, vil denne afgørelse om optagelse på den
særlige valgliste for udlandsdanskere falde bort,
idet De i stedet automatisk optages på den almin-
delige valgliste. Tager De ophold i udlandet
igen, og frameldes De folkeregistret i forbindel-
se med det fornyede udlandsophold, skal De der-
for på ny søge om optagelse på den særlige valg-
liste. Det gælder, selv om De tager ophold i ud-
landet igen inden for de næste 2 år.

Hvis De ved udløbet af 2-årsperioden stadig
opholder Dem i udlandet, kan De på ny søge om
optagelse på valglisten. Fornyet ansøgning skal
indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt
af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ansøg-
ningsskemaet kan De få udleveret ved henven-
delse til kommunen eller en dansk repræsentati-
on i udlandet, ligesom skemaet er tilgængeligt på
Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmesi-
de: www.im.dk. Søger De inden udløbet af 2-
årsperioden, forlænges denne periode, indtil der
er truffet afgørelse om Deres nye ansøgning.

Brevstemme – og eventuel fornyet ansøgning
om optagelse på valglisten – skal sendes til:

Kommunalbestyrelsen i xxxx Kommune,
(adresse)

Ved personligt fremmøde på valgdagen kan
De stemme på adressen:

(afstemningsstedet)

Med venlig hilsen
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Bilag 8

Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, 
eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, af personer, der opholder sig i udlandet

Kommunalbestyrelsen/Folkeregistret har i dag
på grundlag af Deres ansøgning besluttet, at De
optages på folketingsvalglisten i medfør af fol-
ketingsvalglovens § 2, stk. 3 [§ 2, stk. 4, jf. stk.
3].

I 2 år regnet fra Deres [Deres ægtefælles/regi-
strerede partners/samlevers] udrejse (den dato,
der i CPR er registreret som Deres udrejsedato) -
dvs. til og med den xxx - kan De stemme ved fol-
ketingsvalg og folkeafstemninger. De kan endvi-
dere stemme ved valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet, medmindre De er optaget
på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i et af de
øvrige EU-lande. De kan ikke stemme ved kom-
munalvalgene.

De vil ikke modtage valgkort.
I udlandet kan De fra og med 3 måneder før

valgdagen brevstemme på en dansk ambassade
eller et dansk konsulat. Der er ikke fastsat nogen
sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet.
Brevstemmen skal imidlertid være afgivet i så
god tid, at den kan være sendt hjem til vedkom-
mende kommune, inden afstemningen går i gang
på valgdagen.

Her i landet kan De ved folketingsvalg brev-
stemme på et hvilket som helst folkeregister de
sidste 3 uger før valgdagen og ved folkeafstem-
ninger og valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet de sidste 3 måneder før afstem-
ningsdagen. De kan dog senest stemme næstsid-
ste søgnedag (hverdag inkl. lørdag) før valgda-
gen.

Hvis De afgiver flere brevstemmer til samme
valg, er det alene den sidst afgivne, der kommer
i betragtning.

De kan også stemme ved personligt fremmøde
på valgdagen her i kommunen. De skal da stem-
me på den adresse, der er angivet sidst i dette
brev. Hvis De har brevstemt, kan De ikke stem-
me ved personligt fremmøde på valgdagen.

Hvis De inden for de næste 2 år regnet fra De-
res udrejse flytter tilbage til Danmark, og tilmel-
der Dem et dansk folkeregister, vil denne afgø-
relse om optagelse på den særlige valgliste for
udlandsdanskere falde bort, idet De i stedet auto-
matisk optages på den almindelige valgliste. Ta-
ger De ophold i udlandet igen, og frameldes De
folkeregistret i forbindelse med det fornyede ud-
landsophold, skal De derfor på ny søge om opta-
gelse på den særlige valgliste. Det gælder, selv
om De tager ophold i udlandet igen inden for de
næste 2 år regnet fra Deres udrejse.

Der er ikke mulighed for, at denne afgørelse
om optagelse på folketingsvalglisten kan fornys.
Hvis De mod forventning ved udløbet af 2-års-
perioden stadig opholder Dem i udlandet, kan De
blive optaget på valglisten, såfremt De kan hen-
føres til folketingsvalglovens § 2 i øvrigt. An-
søgning skal indgives på et ansøgningsskema,
der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet. Ansøgningsskemaet kan De få udleveret
ved henvendelse til kommunen eller en dansk re-
præsentation i udlandet, ligesom skemaet er til-
gængeligt på Indenrigs- og Sundhedsministeri-
ets hjemmeside: www.im.dk. En ansøgning ind-
givet inden udløbet af gyldighedsperioden for
denne afgørelse medfører ikke, at gyldighedspe-
rioden forlænges, indtil der er truffet afgørelse
om Deres nye ansøgning.

Brevstemme - og eventuel fornyet ansøgning
om optagelse på valglisten - skal sendes til:

Kommunalbestyrelsen i xxxx Kommune,
(adresse)

Ved personligt fremmøde på valgdagen kan
De stemme på adressen:

(afstemningsstedet)

Med venlig hilsen





www.oim.dk
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