
Til: Valgenheden (valg@oim.dk)
Fra: Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk)
Titel: VS: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit
E-mailtitel: VS: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit (ØIM Id nr.:

70544)
Sendt: 13-02-2019 08:55

Kære Camilla Leidesdorff Laudrup
 
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 11. februar 2019 vedrørende ovennævnte
skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at
afgive bemærkninger.
 

 
Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker

Chefsekretær

 

Fra: Valgenheden <valg@oim.dk> 
Sendt: 11. februar 2019 12:35
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; ac@ac.dk; ae@ae.dk; CEPOS Center for Politiske Studier <info@cepos.dk>;
Tænketanken Cevea <cevea@cevea.dk>; Danmarks Statistik <dst@dst.dk>; Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>;
hoeringssager@danskerhverv.dk; dfs@dfs.dk; di@di.dk; regioner@regioner.dk; dt@datatilsynet.dk; 'digst@digst.dk'
<digst@digst.dk>; fh@fho.dk; post@forhandlingsfaellesskabet.dk; ftf@ftf.dk; Institut for Menneskerettigheder
<info@humanrights.dk>; itu@itu.dk; info@justitia-int.org; KL, Kommunernes Landsforening <kl@kl.dk>;
kontakt@kraka.org; polsci@ifs.ku.dk; Institut for Statskundskab Aarhus Universitet <statskundskab@au.dk>
Emne: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit (ØIM Id nr.: 70544)
 
Høring over udkast til lovforslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
 
Se venligst vedhæftede høring over udkast til forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om
kommunale og regionale valg og lov om valg af danske 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).
 
Evt. bemærkninger bedes være Økonomi- og Indenrigsministeriets i hænde senest mandag den 25. februar 2019, kl.
12.00 og bede sendt til adressen valg@oim.dk.
 
Vedhæftet fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til lovforslag.
 

Med venlig hilsen
 
Camilla Leidesdorff Laudrup
Fuldmægtig
Valgenheden, Departementet 
Direkte telefon: +45 72 28 25 30 
Mail: valg@oim.dk   
valg.oim.dk
Følg os på @valgDK

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
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Til: Valgenheden (valg@oim.dk)
Cc: Bente Jønsson (bkj@regioner.dk)
Fra: Ida Agnete Dalsjö (IAD@regioner.dk)
Titel: VS: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit
E-mailtitel: VS: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit (ØIM Id nr.:

70544)
Sendt: 14-02-2019 11:06
Bilag: Høring.pdf; LF om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit.pdf; Høringsliste.pdf;

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet
 
Danske Regioner takker for den fremsendte høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og
valgbarhed efter Brexit.
 
Danske Regioner har ingen bemærkninger til høringen.
 

Venlig hilsen

Ida Agnete Dalsjö
Konsulent
Ledelsessekretariatet
 

 
 

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Mobil: 25344040

 
 
 

Fra: Valgenheden <valg@oim.dk> 
Sendt: 11. februar 2019 12:35
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; ac@ac.dk; ae@ae.dk; CEPOS Center for Politiske Studier <info@cepos.dk>;
Tænketanken Cevea <cevea@cevea.dk>; Danmarks Statistik <dst@dst.dk>; Dansk Arbejdsgiverforening <da@da.dk>;
hoeringssager@danskerhverv.dk; dfs@dfs.dk; di@di.dk; Regioner@regioner.dk; dt@datatilsynet.dk; 'digst@digst.dk'
<digst@digst.dk>; fh@fho.dk; post@forhandlingsfaellesskabet.dk; ftf@ftf.dk; Institut for Menneskerettigheder
<info@humanrights.dk>; itu@itu.dk; info@justitia-int.org; KL, Kommunernes Landsforening <kl@kl.dk>;
kontakt@kraka.org; polsci@ifs.ku.dk; Institut for Statskundskab Aarhus Universitet <statskundskab@au.dk>
Emne: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit (ØIM Id nr.: 70544)
 
Høring over udkast til lovforslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
 
Se venligst vedhæftede høring over udkast til forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om
kommunale og regionale valg og lov om valg af danske 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).
 
Evt. bemærkninger bedes være Økonomi- og Indenrigsministeriets i hænde senest mandag den 25. februar 2019, kl.
12.00 og bede sendt til adressen valg@oim.dk.
 
Vedhæftet fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til lovforslag.
 

Med venlig hilsen
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Camilla Leidesdorff Laudrup
Fuldmægtig
Valgenheden, Departementet 
Direkte telefon: +45 72 28 25 30 
Mail: valg@oim.dk   
valg.oim.dk
Følg os på @valgDK
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Ved brev af 11. februar 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodet 

om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast. 

 

Datatilsynet forudsætter, at reglerne i databeskyttelsesforordningen1 og data-

beskyttelsesloven2 vil blive iagttaget i forbindelse med eventuelle behandlin-

ger af personoplysninger foranlediget af lovforslaget. 

 

Udkastet giver i øvrigt ikke umiddelbart Datatilsynet anledning til bemærk-

ninger.  

 

Kopi af dette brev sendes til Justitsministeriets Lovafdeling til orientering.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lise Fredskov 

 

 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse 

af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 

af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. 
2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

Økonomi- og Indenrigsministeriet   

Slotsholmsgade 10     

1216 København K 

 

Sendt til: valg@oim.dk og jm@jm.dk 

 

 

15. februar 2019 Høring over udkast til forslag til lov om midlertidig videreførelse af  

rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af  

danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det For-

enede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (Midlertidig vide-

reførelse 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) 
  

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K 

 

CVR-nr. 11-88-37-29 

 

Telefon 3319 3200 

 

E-mail dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

J.nr.  2019-11-0206 

Dok.nr. 70949 

Sagsbehandler 

Lise Fredskov 

 

-- AKT 74648 -- BILAG 3 -- [ Høringssvar ] --
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-- AKT 74648 -- BILAG 4 -- [ 18-0377.33 ] --



 

 

 
 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Slotsholmsgade 10  
1216 København K 
Danmark 
E-mail: valg@oim.dk  

H Ø R I N G  O V E R  U D K A S T  T I L  L O V F O R S L A G  O M  
H E R B O E N D E  B R I T E R S  V A L G R E T  O G  V A L G B A R H E D  
E F T E R  B R E X I T  

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved e-mail af 11. februar 2019 
anmodet om Institut for Menneskerettigheder eventuelle 
bemærkninger til udkast til lovforslag om midlertidig videreførelse af 
rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af 
danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det 
Forende Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (Midlertidig 
videreførelse af reglerne om EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til 

kommunale og regionale valg til Europa-parlamentsvalg i Danmark for 
herboende statsborgere i det Forende Kongerige)  
 
Der henvises til ministeriets sagsnr.: 2019 – 712 
 
Instituttet har ingen bemærkninger.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trine Otto Hansen 

F U L D M Æ G T I G   

W I L D E RS  P L A D S  8 K  

1 4 0 3  K Ø BE N H A V N  K  

T E L E F ON  3 2 6 9  8 8 8 8   

M OB I L  +4 5 9 1 3 2 5 6 5 9  

T R I H @ H U M A N R I G H T S . D K  

M E N N E S K E RE T . D K  

 

D OK .  N R.  1 9 / 0 0 5 3 1 - 2  
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mailto:valg@oim.dk


Dato: 21. februar 2019 

 

Sags ID: SAG-2019-01106 

Dok. ID: 2715528 

 

E-mail: RUHK@kl.dk 

Direkte: 3370 3433 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 1 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Camilla Leidesdorff Laudrup 

valg@oim.dk 

 

KL's høringssvar over lov om midlertidig videreførelse af reg-

lerne om briters valgret mv 

 

KL har modtaget Økonomi- og Indenrigsministeriets høring over lov om 

midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regio-

nale valg mv. af 11. februar 2019. 

 

KL har ingen bemærkninger. 

 

Svaret er med forbehold for efterfølgende politisk behandling i KL's be-

styrelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Solvejg Schultz-Jakobsen 

Sekretariatschef 

 

-- AKT 74648 -- BILAG 6 -- [ KL's høringssvar over lov om midlertidig videreførelse af reglerne om briters valgret mv ] --



Til: Valgenheden (valg@oim.dk)
Cc: Birgit Kanstrup (bk@ps.au.dk), Helene Helboe Pedersen (Helene@ps.au.dk), Jørgen Elklit

(ELKLIT@ps.au.dk), Rune Stubager (stubager@ps.au.dk)
Fra: Peter Munk Christiansen (PMC@ps.au.dk)
Titel: RE: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit
E-mailtitel: RE: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit (ØIM Id nr.:

70544)
Sendt: 19-02-2019 15:17

Kære Camilla Leidesdorff Laudrup
 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, takker for muligheden for at afgive høringssvar.
 
Instituttet har ingen bemærkninger til lovforslaget.
 
Med venlig hilsen
 
 
Peter Munk Christiansen 
Professor, Department Head 
Tel.: +45 8716 5685
Mobile: +45 3011 5340 
Mail: pmc@ps.au.dk 
http://pure.au.dk/portal/en/pmc@ps.au.dk

Department of Political Science
Aarhus BSS
Aarhus University
Bartholins Allé 7, building 1341  
8000 Aarhus C 
http://www.ps.au.dk

 

 
 
 

Fra: Valgenheden <valg@oim.dk> 
Sendt: 11. februar 2019 12:35
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; ac@ac.dk; ae@ae.dk; CEPOS Center for Politiske Studier <info@cepos.dk>;
Tænketanken Cevea <cevea@cevea.dk>; Danmarks Statistik <dst@dst.dk>; Dansk Arbejdsgiverforening <da@da.dk>;
hoeringssager@danskerhverv.dk; dfs@dfs.dk; di@di.dk; regioner@regioner.dk; dt@datatilsynet.dk; 'digst@digst.dk'
<digst@digst.dk>; fh@fho.dk; post@forhandlingsfaellesskabet.dk; ftf@ftf.dk; Institut for Menneskerettigheder
<info@humanrights.dk>; itu@itu.dk; info@justitia-int.org; KL, Kommunernes Landsforening <kl@kl.dk>;
kontakt@kraka.org; polsci@ifs.ku.dk; PS Institut Postkasse <ps@ps.au.dk>
Emne: Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter Brexit (ØIM Id nr.: 70544)
 
Høring over udkast til lovforslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
 
Se venligst vedhæftede høring over udkast til forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om
kommunale og regionale valg og lov om valg af danske 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).
 
Evt. bemærkninger bedes være Økonomi- og Indenrigsministeriets i hænde senest mandag den 25. februar 2019, kl.
12.00 og bede sendt til adressen valg@oim.dk.
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Vedhæftet fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til lovforslag.
 

Med venlig hilsen
 
Camilla Leidesdorff Laudrup
Fuldmægtig
Valgenheden, Departementet 
Direkte telefon: +45 72 28 25 30 
Mail: valg@oim.dk   
valg.oim.dk
Følg os på @valgDK

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.oim.dk 
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