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Udenrigsministeriet 
________________________________________________________________ 
26. november 2008 
 
Vedrørende optagelse af EU-bosatte personer med dansk indfødsret på 
valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 
 

./. 1. Vedhæftet fremsendes til orientering Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 
1095 af 18. november 2008 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalget den 7. juni 2009 af personer med dansk indfødsret, der har 
fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Bekendt-
gørelsen træder i kraft den 1. december 2008. 
 

./. Endvidere vedhæftes det ansøgningsskema med tilhørende vejledning, der skal 
benyttes af de EU-bosatte ved ansøgning om optagelse på den særlige valgli-
ste i Københavns Kommune. Velfærdsministeriet vil senere levere et antal ek-
semplarer af papirudgaven af skemaet med tilhørende vejledning direkte til 
Udenrigsministeriets Papirforvaltning. 
 
Ansøgningsskemaet vil i øvrigt kunne fås ved henvendelse til folkeregistret/bor-
gerservicecentre i Københavns Kommune og hentes på kommunens hjemme-
side www.kk.dk, samt på ministeriets nye valghjemmeside, www.valg.vfm.dk, 
som i skrivende stund forventes frigivet i begyndelsen af 2009, og indtil da på 
www.im.dk (Valg- og folkeafstemninger/Europa-Parlamentsvalg). 
 
2. Med henblik på Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 skal Vel-
færdsministeriet anmode Udenrigsministeriet om snarest belejligt at underrette 
de danske repræsentationer i de øvrige EU-lande om reglerne om optagelse af 
EU-bosatte danske statsborgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalg samt 
om at fordele et passende antal eksemplarer af ansøgningsskemaet til de en-
kelte repræsentationer med henblik på udlevering til EU-bosatte danskere, der 
måtte rette henvendelse herom.  
 
De ansøgningsskemaer, der blev anvendt ved Europa-Parlamentsvalget i 2004, 
kan ikke benyttes, hvorfor eventuelle restoplag skal kasseres. En fotokopieret 
udgave af det nye skema kan benyttes.  
 
3. Velfærdsministeriet skal endvidere anmode Udenrigsministeriet om at sørge 
for, at den fornødne annoncering m.v. om optagelse på valglisten finder sted i 

http://www.kk.dk/
http://www.valg.vfm.dk/
http://www.im.dk/
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den stedlige presse m.v. ved de danske repræsentationers foranstaltning efter 
derom af Udenrigsministeriet meddelt instruktion.  
 
Ministeriet skal i denne forbindelse særligt henlede opmærksomheden på, at 
ansøgning kan indgives i perioden fra og med fredag den 5. december 2008 til 
og med mandag den 4. maj 2009. Det anbefales, at ansøgning indgives så 
tidligt som muligt. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Nicoline Nyholm Miller 
Valgkonsulent  


