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Att. Borgerservice/folkeregister

Social og Indenrigsministeriet har udarbejdet vedhæftede "Mini-vejledning" om optagelse på valglisten af personer, der
opholder sig i udlandet. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af de spørgsmål og henvendelser, som ministeriet modtog
i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015, og berører de emner, som ministeriet oplever giver anledning til tvivl i
praksis.
Ministeriet skal særligt henlede opmærksomheden på fristen for kommunernes indsendelse af sager til Valgnævnet
torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00. Fristen gælder alene de sager, der indsendes til afgørelse i Valgnævnet, men
ikke de sager, kommunerne selv træffer afgørelse i.
Endvidere henledes opmærksomheden på, at kommunerne ved fremsendelse af sager til Valgnævnet skal fremsende
oplysninger om et direkte telefonnummer, som Valgnævnets sekretariat kan træffe de relevante sagsbehandlere i
Borgerservice på den 26. november 2015.
Med venlig hilsen
Afd. leder, Valgenheden
Iben Hvass Birkebæk

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 41 85 14 28
valg@sim.dk
valg.sim.dk
Tænk på miljøet, inden du skriver denne mail ud
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Kommunens behandling af ansøgninger om
optagelse af udlandsdanskere på valglisten til
folkeafstemningen den 3. december 2015
Vigtige oplysninger om udlandsdanskeres valgret
til den kommende folkeafstemning og om kommunens behandling af disse sager
1. Deltagelse i folkeafstemningen kræver normalt
bopæl i Danmark
For at kunne deltage i valg og folkeafstemninger 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, og ikke
er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.
2. Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i folkeafstemningen
Hvis man tager ophold i udlandet og i forbindelse hermed frameldes folkeregistret, kan man normalt ikke
optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i folkeafstemningen. 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 er endvidere en betingelse, at man
indgiver ansøgning om at komme på valglisten.
Reglerne om valgret uanset udlandsophold er fastsat i
folketingsvalglovens § 2 (se bilag). Følgende personer kan optages på valglisten uanset udlandsophold:
 Personer, der opholder sig i udlandet, og som agter
at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.
 Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget.
 Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed
eller en herværende privat virksomhed eller forening.
 Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i
en international organisation, hvoraf Danmark er
medlem.
 Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
 Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
 Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
 Personer, der opholder sig i udlandet, og som i
henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med ovennævnte personer.
 Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes, dateres og underskrives som angivet på skemaet. Ansøgningen kan
også fremsendes digitalt. Benyttes et digitalt system,
er det vigtigt, at der medsendes signaturbevis for digital fremsendelse for ansøger, dvs. en digital underskrift.
Valgnævnets sekretariat havde i forbindelse med det
seneste folketingsvalg kontakt med flere kommuner,
der oplyste, at de ved at benytte CSC’s system havde
oplevet, at ansøgninger, der skulle være afsendt til
Valgnævnet, ikke blev modtaget i Valgnævnet. Opmærksomheden henledes på, at kommunen bør sikre
sig, at ansøgninger, der sendes via CSC’s system, bliver modtaget i Valgnævnet. Kontakt Valgnævnets sekretariat i tvivlstilfælde (se nedenfor).
3. Hvem behandler udlandsdanskeres ansøgninger
Ansøgningen skal sendes til seneste bopælskommune. Kommunen behandler ansøgningen. Kommunen
skal dog videresende ansøgningen til Valgnævnet,
hvis ansøgeren har haft ophold i udlandet i mere end 4
år, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2. Kommunen har ikke
kompetence til at give afslag på optagelse på valglisten, medmindre dette er begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder de øvrige valgretsbetingelser. Kommunen/
Valgnævnet underretter ansøgeren om afgørelsen.
4. På hvilket tidspunkt skal kommunen sende ansøgningen til Valgnævnet
Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest
7.-dagen før folkeafstemningen (torsdag den 26. november 2015), dvs. at enten kommunen eller Valgnævnet senest denne dag skal have truffet afgørelse,
for at ansøgeren kan blive optaget på valglisten til folkeafstemningen. Ansøgningen kræver en vis behandlingstid, inden afgørelsen kan træffes. Man kan ikke
regne med, at en ansøgning, der er sendt til Valgnævnet efter kl. 10.00 på 7.-dagen før afstemningen eller
kort tid før denne dag, kan nå at blive behandlet af
nævnet inden fristens udløb. Der kan ikke dispenseres
fra 7-dagesfristen.
5. Kontaktoplysninger til kommunens medarbejder
Da ansøgningen skal være færdigbehandlet senest 7.dagen før folkeafstemningen, skal kommunen fremsende kontaktoplysninger på sagsbehandleren til
Valgnævnet, således at Valgnævnet på denne dag,
torsdag den 26. november 2015, har mulighed for at
komme i telefonisk kontakt med sagsbehandleren og
oplyse, hvilke ansøgere der skal optages på valglisten
til folkeafstemningen. Kommunen skal også indsende
oplysninger om afstemningsstedet, personen hører til.

Bilag om regler og praksis
Kontaktoplysninger
Folketingsvalglovens § 2:
For yderligere oplysninger kan du kontakte følgende i
Valgnævnets sekretariat:
Iben Birkebæk, tlf. 41 85 14 28
Sine Karlshøj, tlf. 41 85 14 29
Emilie Stæhr Hansen, tlf. 41 85 14 25
Skriftlige henvendelser kan sendes til: valg@sim.dk.
Angiv i emnefeltet, at henvendelsen drejer sig om
Valgnævnet.

”§ 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 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 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, 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.”
Folketingsvalgloven (bekendtgørelse nr. 369 af 10.
april 2014 af lov om valg til Folketinget).
Bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse
på folketingsvalglisten af personer, der har valgret
uanset ophold i udlandet.
Vejledning nr. 65 af 27. juni 2004 om behandling af
ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af
personer, der har valgret uanset ophold i udlandet.
Find oplysninger om Valgnævnets praksis i Valgnævnets beretning 2007-2013.

Udsendt 11. november 2015

