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Til myndigheder og organisationer på vedlagte høringsli-
ste 
 

Høring over udkast til forslag til lov om midlertidig videreførelse af ret-

tigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af dan-

ske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede 

Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (Midlertidig videreførelse 

af reglerne om EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og 

regionale valg og til Europa-Parlamentsvalg i Danmark for herboende 

statsborgere i Det Forenede Kongerige) 

Økonomi- og Indenrigsministeriet sender hermed ovennævnte lovforslag i høring. 

Med lovforslaget videreføres reglerne for EU-statsborgeres valgret og valgbarhed efter 

lov om kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalgloven midlertidigt for 

statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på tidspunktet for Det Forenede Kongeri-

ges udtræden af Den Europæiske Union havde og siden da uafbrudt har haft fast bo-

pæl i Danmark, således at disse personer stilles, som om de fortsat er EU-statsborgere. 

Lovforslaget vil medføre, at statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædel-

sestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, vil kunne 

stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i 2021, uanset om de opfylder 

bopælskravet på 3 år, der gælder for tredjelandsstatsborgere. 

Lovforslaget vil endvidere medføre, at statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på 

udtrædelsestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, vil 

kunne stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, i modsætning til 

tredjelandsstatsborgere. 

Med lovforslaget foretages desuden en ændring af redaktionel karakter af lov om valg 

til Folketinget, der vedrører kommunalbestyrelsens berigtigelse af valglisten til og med 

valgdagen som følge af ændringer i en persons værgemål med fratagelse af den retlige 

handleevne. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til 

udkastet er ministeriet i hænde senest mandag den 25. februar 2019 kl. 12.00. 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til valg@oim.dk. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Camilla Leidesdorff Laudrup, tlf. 72 28 

25 30, eller valgkonsulent Christine Boeskov, tlf. 25 16 12 06, eller sendes pr. e-mail til 

valg@oim.dk. 
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Til orientering vedlægges en fortegnelse over de myndigheder og organisationer m.v., 

der høres over udkastet. 

 

Med venlig hilsen 

Camilla Leidesdorff Laudrup 


