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Valgret og optagelse på valglisten samt opstilling som kandidat til kommunal- 
og regionalvalget den 19. november 2013 for statsborgere fra andre EU-lande, 
der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)  
 
Tirsdag den 19. november 2013 er der kommunal- og regionalvalg i Danmark.  
 
Ved en lovændring i 2010 fik diplomater fra EU-lande, der opholder sig i Danmark som 
diplomater ved repræsentationer her i landet eller på diplomatlignende vilkår ansat 
ved herværende EU- eller internationale organisationer m.v., og som er registreret i 
Udenrigsministeriets protokol, tildelt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale 
valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 
 
Det drejer sig om: 
  

a) Herboende diplomater og andet udsendt personale (tjenestepersonale forud-
sat, at de har tjenestepas) ved herværende ambassader samt medfølgende 
familiemedlemmer, der tilhører husstanden.  

b) Udsendte embedsmænd ved internationale organisationer (herunder EU-
institutioner) i Danmark samt medfølgende familiemedlemmer, der tilhører 
husstanden, jf. dog værtskabsaftalerne for den enkelte internationale organi-
sation.  

Da de pågældende ikke optages i Det Centrale Personregister (CPR), kan de kun 
optages på valglisten til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 efter 
ansøgning herom til den kommune, hvor de har deres private bolig (adresse).  
 

./. Vedhæftet som bilag findes et ansøgningsskema samt tilhørende vejledning, som de 
pågældende medarbejdere samt tilhørende familiemedlemmer, der indgår i deres 
husstand i Danmark, skal benytte, såfremt de ønsker at blive optaget på valglisten til 
kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013. Ansøgningsskemaet bedes 
udleveret til de medarbejdere, der måtte være interesseret i at blive optaget på valgli-
sten til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013. 
 
Fremgangsmåde for ansøgning om optagelse på valglisten 
 
Den nærmere fremgangsmåde for ansøgning om optagelse på valglisten for den 
nævnte persongruppe er følgende: 

 EU-diplomater, ansatte ved internationale organisationer i Danmark på diplo-
matlignende vilkår og deres tilhørende familiemedlemmer, der indgår i deres 
husstand, der ønsker at blive optaget på valglisten til det kommende kommu-
nal- og regionalvalg den 19. november 2013, skal ansøge den kommune, 
hvor de pågældende på ansøgningstidspunktet har deres private bolig 
(adresse), herom.  
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 Ansøgningen skal indgives på det vedhæftede ansøgningsskema. Ansøg-
ningen skal indeholde oplysning om ansøgerens fulde navn, fødselsdato, 
statsborgerskab og private bolig (adresse) i Danmark. Se også vejledningen 
på bagsiden af ansøgningsskemaet. 

 Ansøgningsskemaet skal endvidere inden indlevering til kommunen atteste-
res af Udenrigsministeriet med en bekræftelse af, at ansøgeren er optaget i 
Udenrigsministeriets protokol.  

 Ansøgeren skal endelig ved sin underskrift afgive en erklæring på tro og lo-
ve om, at ansøgeren ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige 

handleevne efter værgemålslovens § 6 (tidligere kaldt ”umyndiggjort”).  

Der henvises i øvrigt til vejledningen bag på ansøgningsskemaet. 
Ansøgningen kan indgives ved personlig henvendelse til den kommune, hvor den 
pågældende har sin private bolig (adresse) eller pr. post, telefax eller sikker (krypteret) 
e-post til vedkommende kommune.  
 
Ansøgningen skal indgives til den kommune, hvor den pågældende har sin private 
bolig (adresse), senest den 1. oktober 2013.  
 
EU-diplomater samt andre statsborgere fra de øvrige medlemsstater i EU ansat ved 
EU- eller internationale organisationer i Danmark på diplomatlignende vilkår, som først 
optages i Udenrigsministeriets protokol i perioden mellem den 24. september til og 
med mandag den 4. november 2013, skal dog indgive ansøgning senest kl. 12 man-
dag den 4. november 2013 (15 dage før valgdagen). 
 
Hvis en ansøgning indgives efter udløbet af de nævnte frister, kan ansøgeren ikke 
optages på valglisten til kommunal- og regionalvalget i 2013.  
 
Ansøgningen gælder alene for optagelse på valglisten til kommunal- og regionalvalg. 
Ønsker en statsborger fra de øvrige EU-lande, som er registreret i Udenrigsministeri-
ets protokol, at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, skal der søges særskilt 
herom. Ansøgning herom kan tidligst indgives 1. marts 2014 ved benyttelse af et sær-
skilt ansøgningsskema, som kan fås fra den 1. marts 2014 ved henvendelse til den 
kommune, hvor den pågældende har sin private bolig (adresse).  
 
Opstilling som kandidat til kommunale og regionale valg 
 
En vælger, der opfylder betingelserne for valgret til kommunale og regionale valg, er 
som udgangspunkt også valgbar til kommunalbestyrelsen og/eller regionsrådet i den 
kommune/region, hvor vedkommende bor. Det gælder også vælgere, der er registre-
ret i Udenrigsministeriets protokol og opfylder de øvrige valgretsbetingelser (dvs. er 
fyldt 18 år og ikke er undergivet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne 
etc.).  
 
Nærmere oplysning om opstilling til kommunale og regionale valg findes på Økonomi- 
og Indenrigsministeriets valghjemmeside: http://valg.oim.dk/partier-og-
kandidater/anmeldelse-af-kandidater/opstilling-til-kommunale-og-regionale-valg.aspx.  
 
Yderligere oplysninger 
 
Yderligere oplysninger om ansøgning om optagelse på valglisten til kommunale og 
regionale valg for statsborgere fra andre EU-lande, der er registreret i Udenrigsmini-
steriets protokol m.v. kan rettes til Økonomi- og Indenrigsministeriets Valgenhed på 
mailadressen: valg@oim.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Nicoline Nyholm Miller 

Valgkonsulent 
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