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Til valgbestyrelsen v/ de valgansvarlige

Se venligst vedhæftede brev + bilag vedrørende fremstilling af stemmesedler og opslag til folketingsvalget onsdag den 5.
juni 2019.

Med venlig hilsen
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Telefon: 72 28 24 00
valg.oim.dk

Følg os på @valgDK

Sådan behandler vi personoplysninger 
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Til alle valgbestyrelser 
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Folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 – stemmesedler og 
opslag 
 
1. Indledning og indhold  

Onsdag den 5. juni 2019 afholdes der valg til Folketinget. 

 
Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for valgbestyrelsen og for 

de administrative medarbejdere i kommunen, der bistår valgbestyrelsen i varetagelsen 

af dens opgaver i forbindelse med valget. Brevet gennemgår de vigtigste af 

valgbestyrelsens opgaver i forbindelse med fremstilling af stemmesedler og 

opslag m.v. 

 

./. Som bilag 1 er vedhæftet en oversigt over de tidsfrister, der gælder ved 

folketingsvalget. 

 

./. Som bilag 2 er vedhæftet til orientering kopi af brev af dags dato til Ankestyrelsen 

uden bilag. 

 

Alle meddelelser om valget vil blive sendt til valgbestyrelsen via kommunens 

hovedpostkasse. Det er derfor afgørende, at valgbestyrelsen sørger for straks at 

videresende de pågældende meddelelser til de rette personer i (kreds)kommunens 

administration, som har ansvaret for afvikling af valget, herunder fremstilling af 

stemmesedler og opslag m.v. 

 

Alle meddelelser til valgbestyrelsen om valget vil samtidig med udsendelsen blive lagt 

på ministeriets valghjemmeside: 

 

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/   

 

Dette gælder dog ikke brevet om indberetning af stemmetal og indsendelse af valgbog 

m.v., da det indeholder et fortroligt telefonnummer, som skal anvendes til at indberette 

valgresultaterne på valgaftenen.  

 

2. Valgbestyrelsens ansvar 

Valgbestyrelsen har ved folketingsvalg ansvaret for at få fremstillet stemmesedler og 

opslag og sørge for, at materialet bliver afleveret til kommunalbestyrelsen i god tid i de 

enkelte kommuner i opstillingskredsen.  

 

Enhed 

Valgenheden 

 

Sagsbehandler 

Christine 

Boeskov 

  

Sagsnr. 

2019 - 2428  

 

Doknr. 

96304 

 

Dato 
07-05-2019  
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Endvidere modtager valgbestyrelsen indberetninger på valgaftenen fra de enkelte 

afstemningssteder i opstillingskredsen om resultatet af stemmeafgivningen og 

indberetter resultatet af stemmeafgivningen for opstillingskredsen til Danmarks 

Statistik.  

 

Endelig foretager valgbestyrelsen senest dagen efter valgdagen fintælling for hele 

opstillingskredsen om resultater af stemmeafgivningen og indberetter resultatet til 

Danmarks Statistik.  

 

3. Retsgrundlag – lovbestemmelser og vejledning om folketingsvalg 

Valget afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven)1 og 

de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.  

 

Valgbestyrelsens opgaver i forbindelse med folketingsvalg er beskrevet i ministeriets 

vejledning om afholdelse af folketingsvalg.2 Vejledningen er tidligere udsendt til 

kommunerne. Vejledningen kan ligeledes hentes på ministeriets hjemmeside, der 

findes på adressen https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/.   

 

En oversigt over valgbestyrelsens opgaver findes i vejledningens afsnit 2.2. Som bilag 

1 og 2 til vejledningen er bl.a. optaget en oversigt over bekendtgørelser, cirkulærer, 

vejledninger og skrivelser om folketingsvalg samt en oversigt over ændringer af 

reglerne om folketingsvalg siden folketingsvalget den 18. juni 2015.  

 

Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 er der gennemført en række ændringer af 

folketingsvalgloven. Bl.a. skal afstemningsstederne på valgdagen åbnes for vælgere 

fra kl. 8 om morgenen, når valget holdes på en arbejdsdag. Disse ændringer er 

beskrevet i ministeriets vejledning om afholdelse af folketingsvalg samt i et særskilt 

orienteringsbrev af 17. maj 2016 til kommunalbestyrelserne m.v. Orienteringsbrevet 

kan ses her:  

 

http://valg.oim.dk/media/15689/orienteringsskrivelse-til-kommuner-regioner-og-

statsforvaltningen-om-aendringer-i-valglovgivningen-pr-1-april-2016.pdf.   

 

Reglerne om valg af valgbestyrelsen er nærmere beskrevet i folketingsvalglovens 

kapitel 5 og vejledningens afsnit 5, hvortil der henvises. 

 
Al information til valgbestyrelserne om valgets gennemførelse findes i de meddelelser, 

der udgår fra ministeriet fra dags dato og frem til valgdagen, samt i den nævnte 

vejledning.  

 

Det er ministeriets forventning, at de medarbejdere i kommunen, som arbejder med 

valg, orienterer sig grundigt i vejledningen og i de meddelelser om valget, der tilgår 

valgbestyrelsen fra ministeriet. Modtager ministeriet spørgsmål fra kommunale 

medarbejdere om tilrettelæggelsen af det forestående folketingsvalg, hvis svar klart 

fremgår af vejledningen eller de udsendte meddelelser, må det i almindelighed 

påregnes, at ministeriet ved besvarelsen af spørgsmålet alene vil henvise til 

vejledningen eller de udsendte meddelelser. Valgbestyrelsen anmodes derfor om at 

sikre, at de relevante medarbejdere har sat sig grundigt ind i vejledningen og de 

udsendte meddelelser. 

 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019. 
2 Vejledning nr. 9041 af 31. januar 2018 om afholdelse af folketingsvalg. 

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/
http://valg.oim.dk/media/15689/orienteringsskrivelse-til-kommuner-regioner-og-statsforvaltningen-om-aendringer-i-valglovgivningen-pr-1-april-2016.pdf
http://valg.oim.dk/media/15689/orienteringsskrivelse-til-kommuner-regioner-og-statsforvaltningen-om-aendringer-i-valglovgivningen-pr-1-april-2016.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206576
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197117
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4. Fremstilling af stemmesedler og opslag 

Fristen for partiernes meddelelse til Ankestyrelsen om godkendelse af kandidater 

samt anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling af kandidater, anmeldelse af, at 

partistemmerne i en storkreds ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i den 

pågældende storkreds (valg på personlige stemmer), samt anmeldelse af partiliste 

udløber søndag den 26. maj 2019 kl. 12.  

 

Snarest muligt efter udløbet af denne frist og senest tirsdag den 28. maj 2019 vil 

valgbestyrelsen fra Ankestyrelsen til brug for fremstillingen af stemmesedler og opslag 

modtage tre slags fortegnelser: Den Store Fortegnelse over de opstillede 

kandidater i storkredsen, Fortegnelsen over de opstillede kandidater i 

storkredsen samt som noget nyt fortegnelser over prioriterede kandidater i den 

eller de opstillingskredse, som henhører under valgbestyrelsen (se nedenfor).  

 

Fortegnelsen adskiller sig som hidtil fra Den Store Fortegnelse ved, at den ikke 

indeholder andre personlige oplysninger om kandidaterne end deres 

stemmeseddelnavne. Den Store Fortegnelse indeholder herudover oplysning om 

kandidaternes stillingsbetegnelse, fulde navn, bopæl og cpr.nr. 

  

Ved en lovændring, der trådte i kraft den 1. november 2017, har partierne fået 

mulighed for at vælge en ny opstillingsform, prioriteret sideordnet opstilling. Denne 

opstillingsform indebærer, at partier, hvis kandidater er sideordnet opstillet, kan 

bestemme rækkefølgen af alle kandidaterne på stemmesedlen i hver opstillingskreds. 

Hvis et parti har valgt prioriteret sideordnet opstilling, vil Ankestyrelsen udarbejde 

særskilte fortegnelser over rækkefølgen af kandidaterne i den eller de 

opstillingskredse, hvor denne opstillingsform er valgt. 

 

Hvis et parti har valgt prioriteret sideordnet opstilling, skal opstillingskredsens 

kandidater anføres først i den prioriterede rækkefølge efterfulgt af øvrige kandidater i 

storkredsen ligeledes i den prioriterede rækkefølge. 

 

Hvis et parti med sideordnet opstilling ikke har prioriteret sine kandidater, skal 

opstillingskredsens kandidater som hidtil anføres først i alfabetisk rækkefølge 

efterfulgt af øvrige kandidater i storkredsen i alfabetisk rækkefølge. 

 

Et parti, hvis kandidater er opstillet i alle opstillingskredse i storkredsen (fuldstændig 

sideordnet opstilling), har desuden fået mulighed for at anmelde, at partistemmerne i 

storkredsen ikke tilfalder nogen kandidat (valg på personlige stemmer). Hvis et parti 

har anmeldt valg på personlige stemmer, vil Ankestyrelsens fortegnelser indeholde 

oplysning herom. Dette skal ikke afspejles på stemmesedlerne. Partistemmerne skal 

anføres i valgbogen som ”andre partistemmer”. 

 

Så snart valgbestyrelsen har modtaget kandidatfortegnelserne, skal valgbestyrelsen 

sørge for at få fremstillet stemmesedler samt opslag til stemmelokalerne over de 

opstillede partier i opstillingskredsen samt partiernes bogstavbetegnelser og de 

opstillede kandidaters navne. Valgbestyrelsen skal endvidere sørge for at få dette 

materiale afleveret til kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner i 

opstillingskredsen i god tid inden valgdagen. 

 

Det bemærkes, at både Den Store Fortegnelse over opstillede kandidater i 

storkredsen og fortegnelserne over prioriterede kandidater skal anvendes ved 

udformning af stemmesedler. Af Den Store Fortegnelse over opstillede kandidater i 

storkredsen fremgår, hvilken opstillingsform partierne har anmeldt, samt i hvilke 
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opstillingskredse inden for storkredsen kandidaterne er opstillet. Hvis et parti har 

anmeldt prioriteret sideordnet opstilling i en eller flere opstillingskredse inden for 

storkredsen, vil anmeldelsen heraf fremgå af Den Store Fortegnelse over opstillede 

kandidater i storkredsen. Selve rækkefølgen af partiets prioriterede kandidater i de 

enkelte opstillingskredse vil derimod fremgå af fortegnelserne over prioriterede 

kandidater for den eller de pågældende opstillingskredse. 

 

Om fremstilling af stemmesedler og opslag se nærmere vejledningens afsnit 6.11. 

samt bilag 3 til vejledningen, der gengiver bekendtgørelse nr. 1519 af 14. december 

2017 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg, og bilag 4 og 5 til vejledningen, der 

viser udsnit af fiktive stemmesedler samt indeholder en forklarende tekst hertil.  

 

Bemærk, at afkrydsningsrubrikkerne ligesom ved folketingsvalget den 18. juni 2015 

skal placeres til venstre for partiernes bogstavbetegnelser og kandidaternes navne.  

 

Bemærk endvidere, at der for partier, der opstiller deres kandidater kredsvis i 

partiliste, ikke skal anføres nummer foran kandidaternes navne på stemmesedlen.  

 

På ministeriets hjemmeside  

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/ vil der blive lagt en 

detaljeret visuel beskrivelse af stemmesedlerne, der nærmere angiver typografi, 

stregtykkelser, layout m.v.  

 

Endelig stiller ministeriet på ny filer med en færdig opsætning af stemmesedlerne i 

både en og to kolonner til rådighed for valgbestyrelsen. Filerne er klar til indsættelse af 

navne på de opstillede partier og kandidater. Valgbestyrelsen kan frit hente de nævnte 

filer på ministeriets hjemmeside og videregive dem til kommunens grafiker/trykkeri, 

men er ikke forpligtet til at anvende ministeriets skabeloner. Filerne vil blive lagt på 

valghjemmesiden i pdf-format samt i formatet Adobe InDesign på adressen  

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/. 

 

Folketinget har generelt opfordret til, at kommunerne (valgbestyrelserne) i forbindelse 

med kommende valg udviser stor opmærksomhed på nøje korrekturlæsning af 

udkast til stemmesedler. 

 

Hvis valgbestyrelsen er det mindste i tvivl om forståelsen af reglerne, betydningen af 

bestemte opstillingsformer eller lignende, skal ministeriet kontaktes for at yde 

vejledning, inden stemmesedlerne trykkes. Ministeriet står til rådighed med vejledning 

om disse regler også uden for almindelig kontortid.  

 

5. Fortegnelse over opstillingsberettigede partier 

Til brug ved fremstilling af stemmesedler og opslag kan det oplyses, at følgende 

partier er opstillingsberettiget til folketingsvalget med følgende bogstavbetegnelser: 

A. Socialdemokratiet 

B. Radikale Venstre 

C. Det Konservative Folkeparti 

D. Nye Borgerlige 

E. Klaus Riskær Pedersen 

F. SF - Socialistisk Folkeparti 

I.  Liberal Alliance 

K. Kristendemokraterne 

O. Dansk Folkeparti 

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/
https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/
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P. Stram Kurs 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne 

Å. Alternativet 

 

Fortegnelsen omfatter de partier, der var opstillingsberettiget ved valgets udskrivelse. 

Skulle ministeriet modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden udløbet af 

fristen tirsdag den 21. maj 2019 kl. 12, vil ministeriet snarest muligt herefter udsende 

en revideret fortegnelse.  

 

6. Videresendelse af kandidatanmeldelser 

Hvis en kandidatanmeldelse ved en fejl fremsendes til valgbestyrelsen, herunder 

nedlægges i kommunens postkasse, skal valgbestyrelsen sørge for, at 

kandidatanmeldelsen omgående bliver videresendt til Ankestyrelsen. 

Videresendelsen bør sædvanligvis ske både pr. sikker (krypteret) e-post (indscannet) 

til: sikkermail@ast.dk og (hvis tidsmæssigt muligt) pr. brev (Quickbrev) mærket: 

 

”HASTER: Kandidatanmeldelse til folketingsvalg”  

 

til adressen: 

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Det vil endvidere være hensigtsmæssigt at kontakte Ankestyrelsen forinden på 

telefonnummer 41 99 19 01 for at varsle om videresendelsen af 

kandidatanmeldelsen.  

 

Hvis en kandidatanmeldelse søges afleveret ved personlig henvendelse, skal 

valgbestyrelsen være den pågældende behjælpelig med at sikre, at 

kandidatanmeldelsen (om muligt) kommer frem til Ankestyrelsen i tide, dvs. inden 

udløbet af fristen for indlevering af kandidatanmeldelser lørdag den 25. maj 2019 kl. 

12. 

 

7. Valgbøger  

Med hensyn til de valgbøger, valgbestyrelsen skal benytte ved fintællingen, henvises 

til folketingsvalgvejledningens afsnit 9.7. I valgbøgerne er der foretaget de nødvendige 

ændringer som følge af ændringer i opstillingsformerne for partierne.  

 

Bemærk, at opgørelsen for hvert afstemningsområde af personlige stemmer for hver 

kandidat samt antallet af partistemmer for hvert parti skal vedlægges valgbogen som 

bilag.3 

 

8. Yderligere meddelelser fra ministeriet om valget 

Ministeriet vil ca. en uge før valgdagen fremsende særskilt instruktion til 

valgbestyrelserne om indberetning af stemmetal til Danmarks Statistik og indsendelse 

af valgbog m.v. til Danmarks Statistik og til ministeriet. Ministeriet vil endvidere 2-4 

uger efter, at valget er opgjort og godkendt af Folketinget, sende breve til de berørte 

valgbestyrelser om udfaldet af lodtrækning om enkelte partistemmer mellem 

forskellige kandidater. 

 

                                                      
3 Se folketingsvalglovens § 73, stk. 6, 2. pkt. 

mailto:sikkermail@ast.dk
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Med venlig hilsen 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over tidsfrister 

til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 

 
Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de 

tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold til folketingsvalgloven.
1
 I det følgende gives en 

oversigt over disse tidsfrister.  

 

Før valgets udskrivelse 

Brevstemmematerialet skal til enhver tid findes hos kommunerne.
2
 

 

Brevstemmer, der er afgivet mere end 3 måneder før valgdagen, dvs. før den 5. marts 

2019, på Færøerne, i Grønland, i udlandet og på danske havanlæg uden for dansk 

område, kommer ikke i betragtning.
3
 På danske skibe i udenrigsfart kan søfolk og 

deres medsejlende ægtefæller dog brevstemme fra dagen efter et folketingsvalg, dvs. 

fra den 19. juni 2015, med gyldighed for førstkommende folketingsvalg.
4
 Passagerer 

på danske skibe i udenrigsfart kan dog kun brevstemme de sidste 3 måneder før 

valgdagen, dvs. fra den 5. marts 2019.
5
 

 

Tirsdag den 7. maj 2019 

(Valgets udskrivelse) 

 

1) Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer til valgbestyrelsen samt valgstyrere og 

tilforordnede vælgere, hvis dette ikke allerede er sket.
6
 

 

2) Kommunalbestyrelsen indrykker annoncer i de stedlige dagblade eller lokalaviser 

samt oplysning på kommunens hjemmeside om brevstemmeafgivningen, herun-

der muligheden for at brevstemme i vælgerens hjem. 

 
3) Kommunalbestyrelsen gør på kommunens hjemmeside og eventuelt ved annon-

cering i relevante medier vælgerne bekendt med muligheden for at benytte hjæl-

pemidler ved brevstemmeafgivningen og ved stemmeafgivningen på valgdagen 

og med muligheden for at søge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted 

i den forbindelse.
7
  

                                                      
1
 Lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019. 

2
 Se lovens § 60, stk. 2, 2. pkt. 

3
 Se lovens § 57, stk. 3, og § 58, stk. 2. 

4
 Se lovens § 58, stk. 3. 

5
 Se lovens § 58, stk. 1 og 2, jf. stk. 3 modsætningsvis. 

6
 Se lovens §§ 23, 29 og 30. 

7
 Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1066 af 12. september 2017 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved 

stemmeafgivningen. 
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4) Kommunalbestyrelsen træffer de fornødne forberedelser til brevstemmeafgivnin-

gen i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, 

herunder i pleje- og ældreboliger. Brevstemmeafgivningen de nævnte steder kan 

først påbegyndes onsdag den 15. maj 2019. 

 

Kommunalbestyrelsen skal herunder fastsætte den dag eller de dage, hvor brev-

stemmeafgivningen skal finde sted, sørge for om muligt at indrette et særligt 

stemmelokale, udpege og vejlede stemmemodtagerne samt sørge for, at vælge-

re, der bor eller opholder sig i de nævnte boformer eller boliger, i god tid, inden 

afstemningen skal finde sted, bliver gjort bekendt med muligheden for at brev-

stemme i boformen eller boligen.
8
 

 

5) Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der får personlig eller praktisk 

hjælp m.v. i hjemmet eller hjemmesygepleje, og som må antages at opfylde be-

tingelserne for at stemme i hjemmet, får udleveret et ansøgningsskema af den 

person, der yder den personlige eller praktiske hjælp m.v., eller af hjemmesyge-

plejersken eller en anden aktivt udøvende person fra hjemmesygeplejerskeord-

ningen.  

 

Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte den dag eller de dage, hvor 

brevstemmeafgivning i vælgerens hjem skal finde sted, og udpege og vejlede 

stemmemodtagerne.
9
 Brevstemmeafgivningen i vælgerens hjem kan først påbe-

gyndes onsdag den 15. maj 2019. 

 

6) Kommunalbestyrelsen eftersender straks efter valgets udskrivelse brevstemmer 

fra vælgere, der har brevstemt før udskrivelsen af valget (f.eks. på danske skibe i 

udenrigsfart), men som siden er flyttet til en anden kommune, til den nye bopæls-

kommune.
10

 

 

7) Vælgere kan, når valget er udskrevet, ansøge deres opholdskommune om at 

brevstemme i hjemmet, dog tidligst 4 uger før valgdagen, dvs. tidligst fra onsdag 

den 8. maj 2019.
11

  

 

8) Vælgere kan, når valget er udskrevet, ansøge deres bopælskommune om at 

afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommu-

nen, hvis ønsket om ændringen er begrundet i den pågældende vælgers handi-

cap eller nedsatte førlighed.
12

 

 

9) Anmeldelse af kandidater, meddelelse om godkendte kandidater, anmeldelse af 

prioriteret sideordnet opstilling af kandidater, anmeldelse af, at partistemmerne i 

en storkreds ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i den pågældende storkreds 

(valg på personlige stemmer), og anmeldelse af partiliste kan tidligst indleveres til 

Ankestyrelsen, når valget er udskrevet.
13

 

 

                                                      
8
 Se § 3 i bekendtgørelse nr. 1137 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger 

efter lov om social service og boliglovgivningen.  
9
 Se § 3 i bekendtgørelse nr. 1138 af 18. oktober 2018 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem. 

10
 Se lovens § 64, stk. 3. 

11
 Se lovens § 54, stk. 4, og § 4, stk. 1, 4. pkt., i bekendtgørelse nr. 1138 af 18. oktober 2017 om brevstem-

meafgivning i vælgerens hjem.  
12

 Se lovens § 47 a, stk. 2. 
13

 Se lovens § 33, stk. 1, 2. pkt., § 37, stk. 1, 2. pkt., § 41, stk. 1, 2. pkt., § 41, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., og § 
41 a, stk. 1, 2. pkt. 
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10) Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender en foreløbig fortegnelse over de op-

stillingsberettigede partier og disses bogstavbetegnelser. 

 

 

11) Kommunalbestyrelsen opretter og fører senest på tidspunktet for valgets udskri-

velse en protokol over de brevstemmer, kommunalbestyrelsen modtager til det 

pågældende valg.
14

 

 

 

Lørdag den 11. maj 2019 

(4. lørdag før valgdagen) 

 

Fra kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ophænges valgplakater på højst 

0,8 m
2
 på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. De 

nærmere regler herom i vejlovgivningen skal iagttages.
15

 

 

 

Onsdag den 15. maj 2019 

(3 uger før valgdagen) 

 

Man kan begynde at brevstemme i Danmark, herunder på danske havanlæg på dansk 

område. På de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, skal man 

derfor kunne brevstemme fra denne dag.
16

 

Lørdag den 18. og 25. maj 2019 

(Alle lørdage inden for 3 uger før valgdagen) 

 

Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor enhver væl-

ger kan brevstemme, åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer. Det vil i 

øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også evt. øvrige steder i kommunen, hvor der 

kan brevstemmes, åbent for brevstemmeafgivning nogle timer den sidste lørdag før 

fristens udløb. 

Lørdag den 18. maj 2019 

(18 dage før valgdagen) 

 

Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra Færøerne og Grønland på valglisten. Skæ-

ringsdato for sletning fra valglisten ved fraflytning fra Danmark til Færøerne eller Grøn-

land. Optagelse på henholdsvis sletning fra valglisten kan kun ske, hvis de pågælden-

de senest denne dag har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen. Vælgere, der 

senere end denne dag er flyttet fra Færøerne eller Grønland til Danmark og omvendt, 

eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal dermed forblive optaget på 

valglisten under den hidtidige bopæl.
17

  

 

Ovenstående gælder, uanset at dagen falder på en lørdag. 

 

Søndag den 19. maj 2019 

(17 dage før valgdagen) 

                                                      
14

 Se cirkulære nr. 54 af 8. maj 2001 om brevstemmeprotokollers indhold og udformning.  
15

 Se vejlovens §§ 84 og 85 og privatvejslovens §§ 66 a og 66 b. 
16

 Se lovens § 56 og § 58, stk. 4. 
17

 Se lovens § 18, stk. 2, 2. pkt., og stk. 5. 
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Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstem-

ningsområder (valgdistrikter) til DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Indde-

ling).
18

 Ændringerne skal ikke længere indberettes til CPR’s vejregister. 

 

 

Tirsdag den 21. maj 2019 

(15 dage før valgdagen) 

 

1) Kl. 12 denne dag er sidste frist for anmeldelse af nye partier til Økonomi- og In-

denrigsministeriet.
19

  

 

Ministeriet udsender derefter snarest en endelig fortegnelse over de opstillingsbe-

rettigede partier og disses bogstavbetegnelser, såfremt der er nogen ændringer i 

forhold til den foreløbige fortegnelse, der er udsendt ved valgets udskrivelse, se 

ovenfor. 

 

2) Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra en anden kommune på valglisten, så-

fremt de senest denne dag er flyttet til kommunen og har anmeldt flytning til tilflyt-

ningskommunen. Vælgere, der flytter senere end denne dag, eller som senere 

end denne dag har anmeldt flytning, skal dermed forblive optaget på valglisten 

under den hidtidige bopæl.
20

 

 

3) Skæringsdato for optagelse af personer, der senest denne dag er flyttet inden for 

kommunen og som senest denne dag har anmeldt flytning til kommunen, på valg-

listen under den nye bopæl. Vælgere, der flytter senere end denne dag, eller som 

senere end denne dag har anmeldt flytning, skal dermed forblive optaget på valg-

listen under den hidtidige bopæl.
21

  

 

4) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR (Det Centrale 

Personregister) af:  

- anmeldelser om flytning,  

- iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handle-

evne efter værgemålslovens § 6,  

- erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret, samt 

- dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunalbestyrelsen 

og ikke af sognemyndigheden. 

 

Indberetningerne til CPR sker til brug for den maskinelle udskrivning af valglisten 

over de vælgere, der denne dag er bopælsregistreret i CPR med adresse i kom-

munen (15.-dagsvalglisten). 

 

Kommunen får leveret eller afhenter denne dag post og efterser sin postkasse og 

elektroniske post for samme dag at behandle meddelelser om ovenstående, som 

kommunen har modtaget senest denne dag. 

 

5) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende af-

stemningssteder til kommunens databehandler. 

 

                                                      
18

 Se adresseloven (lov nr. 136 af 1. februar 2017).  
19

 Se lovens § 12, stk. 1. 
20

 Se lovens § 18, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4. 
21

 Se lovens § 18, stk. 3 og 4. 
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6) Sidste frist for, at kommunalbestyrelsen på et møde kan træffe afgørelse om, at 

afstemningssteder på visse småøer først åbner kl. 9 (og ikke kl. 8) på valgdagen, 

selv om afstemningen finder sted på den 5. juni 2019, der anses som en arbejds-

dag.
22

 

 

Onsdag den 22. maj 2019 

(14 dage før valgdagen og snarest muligt derefter) 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør i Statstidende, hvilke partier der er op-

stillingsberettiget, samt de bogstavbetegnelser, der er tildelt disse partier.
23

  

 

Fredag den 24. maj 2019 

(12 dage før valgdagen) 

 

Kl. 18 denne dag er sidste frist for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i 

hjemmet, medmindre kommunalbestyrelsen har fastsat en senere frist.
24

 

 

Med henblik på at kunne modtage ansøgninger om at brevstemme i eget hjem skal 

kommunen holde åbent mindst ét sted i kommunen i mindst nogle timer umiddelbart 

inden kl. 18. 

 

Lørdag den 25. maj 2019 

(11 dage før valgdagen) 

 

Kl. 12 denne dag er sidste frist for at indlevere kandidatanmeldelser til Ankestyrel-

sen.
25

  

 

Kl. 12 denne dag er sidste frist for at trække en kandidatanmeldelse tilbage over for 

Ankestyrelsen.
26

  

 

Ankestyrelsen skal denne dag efterse sin postkasse og elektroniske post.  

 

Ovenstående gælder, uanset at dagen falder på en lørdag. 

 

Søndag den 26. maj 2019 

(10 dage før valgdagen) 

 

1) Kl. 12 denne dag er sidste frist for partiernes meddelelse til Ankestyrelsen om 

godkendte kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling af kandidater, 

anmeldelse af, at partistemmerne i en storkreds ikke tilfalder nogen kandidat for 

partiet i den pågældende storkreds (valg på personlige stemmer), samt anmeldel-

se af partiliste.
27

  

 

Ankestyrelsen skal denne dag efterse sin postkasse og elektroniske post.  

 

Ankestyrelsen går i gang med at udarbejde en fortegnelse over de kandidater, der 

er opstillet i storkredsen.
28

 

                                                      
22

 Se lovens § 46, stk. 2. 
23

 Se lovens § 14, stk. 2. 
24

 Se lovens § 54, stk. 4, 2. og 4. og 5. pkt. 
25

 Se lovens § 33. 
26

 Se lovens § 34. 
27

 Se lovens §§ 37 og 40 og 41 a. 
28

 Se lovens § 42, stk. 1, 1. pkt. 
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Ankestyrelsen går ligeledes i gang med at udarbejde en fortegnelse, der angiver 

rækkefølgen på stemmesedlen af kandidaterne for et parti, der har anmeldt priori-

teret rækkefølge (prioriteret sideordnet opstilling) for sine kandidater. Fortegnelsen 

skal angive rækkefølgen af partiets kandidater i de enkelte opstillingskredse.
29

 

 

Ovenstående skal ske, uanset at dagen falder på en søndag. 

 

2) Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør senest denne dag i landets dagbla-

de:  

- dag og tid for afstemningen, 

- at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, samt  

- at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valg-

kort med et fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen.
30

  

 

Ovenstående vil ske, uanset at dagen falder på en søndag. 

 

Mandag den 27. maj 2019 

(9 dage før valgdagen) 

 

Kommunalbestyrelsen kan fra og med denne dag samle de brevstemmer, der afgives i 

kommunen, med henblik på samlet afhentning af brevstemmerne i henhold til KL’s 

aftale med PostNord. 

 

Tirsdag den 28. maj 2019 

(8 dage før valgdagen) 

 

Kommunalbestyrelsen skal have modtaget de maskinelt udskrevne 15.-dagsvalglister.  

 

Kommunalbestyrelsen skal også have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort for 

vælgere optaget på 15.-dagsvalglisten, hvis det er kommunalbestyrelsen og ikke 

kommunens databehandler, der skal aflevere valgkortene til postbesørgelse.  

 

Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt omfang 

frem til valgdagen.   

 

Kommunalbestyrelsen vil senest denne dag have modtaget fortegnelser fra Ankesty-

relsen over de kandidater, der er opstillet i storkredsen. Kommunalbestyrelsen skal 

sørge for, at vælgerne fra denne dag kan gøre sig bekendt med fortegnelsen ved 

brevstemmeafgivning på det eller de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan 

brevstemme, i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivnin-

gen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem.  

 

Kommunalbestyrelsen vil derudover senest denne dag have modtaget fortegnelser fra 

Ankestyrelsen, der angiver rækkefølgen på stemmesedlen i de enkelte opstillings-

kredse af kandidaterne for et parti, der har anmeldt prioriteret rækkefølge (prioriteret 

sideordnet opstilling) for sine kandidater.  

 

                                                      
29

 Se lovens § 42, stk. 1, 2. pkt. 
30

 Se lovens § 21. 
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Kl. 12 er sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan indgive 

ansøgning til vælgerens bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstem-

ningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen.
31

 

 

Onsdag den 29. maj 2019 

(7 dage før valgdagen) 

 

1) Maskinelt udskrevne valgkort vedrørende vælgere, der er optaget på den maski-

nelt udskrevne 15.-dagsvalgliste, skal være afleveret til postbesørgelse enten af 

kommunalbestyrelsen eller af kommunens databehandler. 

 

2) Skæringsdato for optagelse på valglisten (udlandstilflyttervalglisten) af vælgere, 

der flytter hertil fra udlandet (dvs. ikke Færøerne eller Grønland), og senest den-

ne dag har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen.
32

  

 

3) Personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, jf. folketingsvalg-

lovens § 2, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i CPR som 

udrejst og har ansøgt om at blive optaget på valglisten, skal optages på valglisten 

(udlandsdanskervalglisten), hvis kommunalbestyrelsen eller Valgnævnet senest 

denne dag har truffet afgørelse herom.
33

 

 

Kommunen efterser sin postkasse og elektroniske post for samme dag at behandle de 

anmeldelser om tilflytning fra udlandet (pkt. 2) og ansøgninger om optagelse på valgli-

sten fra udlandsdanskere i henhold til folketingsvalglovens § 2 (pkt. 3), som kommu-

nen har modtaget senest denne dag. 

  

4) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af:  

 anmeldelser om tilflytning fra udlandet (dvs. ikke Færøerne eller Grønland), 

 ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter vær-

gemålslovens § 6, 

 erhvervelse af dansk indfødsret, samt 

 dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunalbestyrel-

sen og ikke af sognemyndigheden. 

 

Indberetningerne til CPR sker til brug for den maskinelle udskrivning af en valgli-

ste over de vælgere, der ikke er optaget på 15.-dagsvalglisten, men som senest 7 

dage før valgdagen er flyttet til kommunen fra udlandet (dvs. ikke Færøerne eller 

Grønland), har fået ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne 

efter værgemålslovens § 6 eller har fået dansk indfødsret (udlandstilflyttervalgli-

sten). 

 

5) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af afgørelser om 

optagelse på valglisten af personer, der har valgret uanset udlandsophold, til brug 

for den maskinelle udskrivning af en særlig valgliste over disse vælgere (ud-

landsdanskervalglisten). 

 

Kommunen efterser sin postkasse og elektroniske post for samme dag at behandle de 

meddelelser, der er nævnt under pkt. 4 og 5, som kommunen har modtaget senest 

denne dag. 

 

                                                      
31

 Se lovens § 47 a, stk. 2. 
32

 Se lovens § 18, stk. 6, 1. pkt. 
33

 Se lovens § 18, stk. 6, 2. pkt. 
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De vælgere, der er nævnt under pkt. 2 og 3, skal optages manuelt på valglisten, hvis 

de ikke er optaget på de maskinelt udskrevne valglister, se pkt. 4 og 5.  

 

Torsdag den 30. maj 2019 

(6 dage før valgdagen og frem til valgdagen) 

 

Kommunen retter fejl i valglisten frem til valgdagen ved udfærdigelse af nye valgkort 

og ved manuelle rettelser i valglisten.
34

  

 

Til og med valgdagen retter kommunen valglisten manuelt, hvis kommunen modtager 

meddelelse om, at en vælger er fraflyttet til udlandet, har fået iværksat eller ophævet 

værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, har 

erhvervet eller fortabt dansk indfødsret eller er afgået ved døden.
35

 

 

Kommunens databehandler skal aflevere de maskinelt udskrevne valgkort til postbe-

sørgelse for de vælgere, der er optaget på den maskinelt udskrevne udlandstilflytter-

valgliste, (dvs. vælgere tilflyttet fra udlandet, men ikke fra Færøerne og Grønland). 

 

Fredag den 31. maj 2019 

(5 dage før valgdagen) 

 

1) Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort. 

 

2) Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne udlandstil-

flyttervalgliste og udlandsdanskervalgliste. 

 

Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt 

omfang frem til valgdagen (se ovenfor under »6 dage før valgdagen og frem til 

valgdagen«). 

 

Lørdag den 1. juni 2019 

(Tredjesidste hverdag før valgdagen) 

 

Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg på 

dansk område. Det gælder også, selv om tredjesidste hverdag er en lørdag.
36

  

 

 

Uanset at tredjesidste hverdag er en lørdag, skal kommunerne på mindst ét af de 

steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, holde åbent for brevstem-

meafgivning som minimum i tidsrummet kl. 9-16.
37

 Det vil i øvrigt være hensigtsmæs-

sigt også at holde eventuelle øvrige steder i kommunen, hvor enhver vælger kan 

brevstemme, åbent for brevstemmeafgivning i nogle timer den pågældende dag. 

 
Mandag den 3. juni og tirsdag den 4. juni 2019 

(Næstsidste og sidste dag før valgdagen) 

 

                                                      
34

 Se lovens § 22, stk. 1. 
35

 Se lovens § 22, stk. 2. 
36

 Se lovens § 56, stk. 1, og § 58, stk. 4. 
37

 Se lovens § 56, stk. 2. 
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Valgstyrerne kan om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen begynde at undersøge, 

om brevstemmerne kan komme i betragtning. Undersøgelsen skal være færdig, inden 

afstemningen begynder på valgdagen.
38

  

 

For at komme i betragtning skal brevstemmer være modtaget af valgstyrerne, inden 

afstemningen begynder.
39

 

 

Kommunen skal efterse sin postkasse dagen før valgdagen for at sikre, at brevstem-

mer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere. 

 

Valgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelserne i 

god tid, inden afstemningen begynder på valgdagen.
40

  

 

Onsdag den 5. juni 2019 

(Valgdagen) 

 

Kommunen skal, inden afstemningen begynder, efterse sin postkasse for at sikre, at 

eventuelle sent fremkomne brevstemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende 

valgstyrere på de enkelte afstemningssteder. 

 

Da valgdagen falder på en arbejdsdag, foregår afstemningen kl. 8-20,
41

 (bortset fra på 

visse småøer, hvor kommunalbestyrelsen senest 15 dage før valgdagen har truffet 

afgørelse om, at afstemningen først begynder kl. 9).
42

  

 

Stemmeoptælling foretages på afstemningsstederne umiddelbart efter afstemningens 

afslutning. Resultatet indberettes til valgbestyrelsen, der indberetter til Danmarks Sta-

tistik.
43

  

 

Torsdag den 6. juni 2019 

(Fintællingsdagen - dagen efter valgdagen) 

 

Kommunalbestyrelsen sørger for, at afstemningsbøgerne, de benyttede valglister og 

valgkort samt stemmesedlerne og brevstemmematerialet er til stede ved fintællin-

gen.
44

 

 

Valgbestyrelsen foretager senest dagen efter valgdagen fintælling for hvert afstem-

ningsområde for sig og herefter for hele opstillingskredsen under ét, udarbejder valg-

bog, indberetter resultatet til Danmarks Statistik og sender samme dag i elektronisk 

form en attesteret kopi af valgbogen med bilag til Økonomi- og Indenrigsministeriet og 

en attesteret kopi af valgbogen med bilag til Danmarks Statistik. Valgbestyrelsen sen-

der samtidig to annullerede stemmesedler til Økonomi- og Indenrigsministeriet med 

posten.
45

  

 

Onsdag den 12. juni 2019 

(Ugedagen efter valgdagen) 

 

                                                      
38

 Se lovens § 65. 
39

 Se lovens § 66, stk. 3. 
40

 Se lovens § 44. 
41

 Se lovens § 46, stk. 1, 1. pkt. 
42

 Se lovens § 46, stk. 2. 
43

 Se lovens §§ 68, 70 og 71. 
44

 Se lovens § 72, stk. 2. 
45

 Se lovens §§ 72, stk. 1, 73 og 74. 
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Sidste frist for at klage over valget. Klager skal stiles til Folketinget og sendes til Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet.
46

  

 
Torsdag den 13. juni 2019 
(8 dage efter valgdagen) 

Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyn-

digheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.
47

  

Torsdag den 20. juni 2019 

(12 hverdage (inkl. lørdag) efter valgdagen) 

 

Kl. 12 denne dag: Det nyvalgte Folketing træder sammen, hvis kongen (statsministe-

ren) ikke har indkaldt det til møde forinden.
48

 

 

Når Folketinget endeligt har afgjort eventuelle klager over valget, tilintetgøres valgli-

ster og valgkort samt stemmesedler og brevstemmemateriale.
49

 Økonomi- og Inden-

rigsministeriet giver kommunerne besked herom. Hvis valgmaterialet anvendes til 

forskning og statistik, kan tilintetgørelsen udskydes til det tidspunkt, hvor valgmateria-

let ikke længere er nødvendigt til disse formål. 

                                                      
46

 Se lovens § 88. 
47

 Se vejlovens § 84, stk. 1, og privatvejslovens § 66 a, stk. 1.  
48

 Se grundlovens § 35, stk. 1. 
49

 Se lovens § 104, stk. 3 og 4. 
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1216 København 
Telefon 72 28 24 00 
valg@oim.dk 
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Til Ankestyrelsen 

ast@ast.dk  

 

7 bilag 

 

 

 

 

  
 

 

Folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 
 
1. Indledning og indhold 

 

Onsdag den 5. juni 2019 skal der afholdes valg til Folketinget. 

 

Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for Ankestyrelsen. Brevet 

gennemgår de vigtigste af Ankestyrelsens opgaver i forbindelse med 

kandidatanmeldelsen og partiernes godkendelse af kandidater til 

folketingsvalget og de relevante frister herfor. 

 

 Som bilag 1 er vedhæftet en oversigt over de tidsfrister, der gælder ved 

folketingsvalget. 

 

 Bilag 2 indeholder en vejledning til Ankestyrelsen om udarbejdelse af fortegnelser 

over opstillede kandidater (herunder de nye fortegnelser over rækkefølgen af 

kandidater) til folketingsvalg.  

 

De øvrige bilag indeholder oplysning om: 

 

 Skema A – Den Store fortegnelse over kandidater, der er opstillet til 

folketingsvalget (bilag 3) 

 Skema B – Fortegnelse over kandidater, der er opstillet til folketingsvalget 

(bilag 4). 

 Skema C – Fortegnelse over prioriterede kandidater (bilag 5) 

 Kopi (til orientering) af ministeriets brev til de opstillingsberettigede partier 

samt tilhørende skema P til afgivelse af meddelelse fra parti om godkendte 

kandidater, sideordnet opstilling (samt evt. anmeldelse af prioriteret 

sideordnet opstilling og valg på personlige stemmer) og kredsvis opstilling 

(samt evt. anmeldelse af partiliste) (bilag 6 og 7).  

 

Alle meddelelser til de forskellige myndigheder og andre aktører om valget vil samtidig 

med udsendelsen blive lagt på ministeriets valghjemmeside:  

 

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/.  

 

2. Ankestyrelsens ansvar  

 

Ankestyrelsen har ansvaret for at modtage og godkende kandidatanmeldelser for de 

92 opstillingskredse i de 10 storkredse. 

 

Enhed 

Valgenheden 

 

Sagsbehandler 

Christine 

Boeskov 

  

Sagsnr. 

2019 - 2428  

 

Doknr. 

96245 

 

Dato 
07-05-2019  

-- AKT 96304 -- BILAG 4 -- [ Bilag 2 - Brev til Ankestyrelsen ] --

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/
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Endvidere modtager Ankestyrelsen meddelelser fra de opstillingsberettigede partier 

om godkendte kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling (NYT), 

anmeldelse af, at partistemmerne i en storkreds ikke tilfalder nogen kandidat for 

partiet i den pågældende storkreds (valg på personlige stemmer) (NYT) samt 

anmeldelse af partiliste.   

 

Ankestyrelsen udarbejder endelig kandidatfortegnelserne, herunder fortegnelser for 

den eller de opstillingskredse, hvor et parti med sideordnet opstilling har anmeldt en 

prioriteret rækkefølge af sine kandidater (NYT), og sender dem til valgbestyrelserne i 

de relevante (kreds)kommuner. 

 

3. Retsgrundlag – lovbestemmelser og vejledning om folketingsvalg 

 

Valget afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven)1 og 

de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf. 

 

Ankestyrelsens opgaver i forbindelse med folketingsvalg er beskrevet i ministeriets 

vejledning om afholdelse af folketingsvalg.2 Vejledningen er tidligere udsendt til 

Ankestyrelsen og kan ligeledes hentes på ministeriets hjemmeside, der findes på 

adressen  

 

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/. 

 

En oversigt over Ankestyrelsens opgaver findes i vejledningens afsnit 2.3. Som bilag 1 

og 2 til vejledningen er bl.a. optaget en oversigt over bekendtgørelser, cirkulærer, 

vejledninger og skrivelser om folketingsvalg samt en oversigt over ændringer af 

reglerne om folketingsvalg siden folketingsvalget den 18. juni 2015 og frem til 

vejledningens udstedelse. Det fremgår således af vejledningen, at 

anmeldelsesmyndigheden er Statsforvaltningen og for Bornholms Storkreds 

formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune, selv om opgaven som 

anmeldelsesmyndighed pr. 1. januar 2019 er overgået til Ankestyrelsen. 

 

Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 er der gennemført en række ændringer af 

folketingsvalgloven. Bl.a. må der ikke gives aktindsigt i kandidatanmeldelser m.v., før 

Ankestyrelsen har udsendt fortegnelserne over opstillede kandidater. Ændringerne er 

beskrevet i ministeriets vejledning om afholdelse af folketingsvalg, se afsnit 6.3. og 

bilag 2 til vejledningen, samt i et særskilt orienteringsbrev af 17. maj 2016. 

Orienteringsbrevet kan ses her: 

 

http://valg.oim.dk/media/15689/orienteringsskrivelse-til-kommuner-regioner-og-

statsforvaltningen-om-aendringer-i-valglovgivningen-pr-1-april-2016.pdf.  

 

Reglerne om offentlighedens adgang til kandidatanmeldelser m.v. er nærmere 

beskrevet nedenfor i pkt. 8, hvortil der henvises. 

 

Ved lov nr. 708 af 8. juni 2017 er der indført mulighed for, at et parti, hvis kandidater i 

en storkreds hver især er opstillet i alle opstillingskredse inden for storkredsen 

(fuldstændig sideordnet opstilling), for den pågældende storkreds kan anmelde, at 

partistemmerne i storkredsen ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i storkredsen. Det 

vil sige, at kandidaterne i den pågældende storkreds alene bliver valgt på personlige 

stemmer. Anmeldelse herom skal ske til Ankestyrelsen. 

 

Ved lov nr. 714 af 8. juni 2017 er der indført mulighed for, at et parti, hvis kandidater 

er sideordnet opstillet i en eller flere opstillingskredse, som noget nyt kan anmelde, at 

storkredsens kandidater anføres i en af partiet prioriteret rækkefølge på 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019. 
2 Vejledning nr. 9041 af 31. januar 2018 om afholdelse af folketingsvalg. 

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2019/
http://valg.oim.dk/media/15689/orienteringsskrivelse-til-kommuner-regioner-og-statsforvaltningen-om-aendringer-i-valglovgivningen-pr-1-april-2016.pdf
http://valg.oim.dk/media/15689/orienteringsskrivelse-til-kommuner-regioner-og-statsforvaltningen-om-aendringer-i-valglovgivningen-pr-1-april-2016.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206576
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197117
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stemmesedlen (prioriteret sideordnet opstilling). Anmeldelse herom skal ske til 

Ankestyrelsen, og Ankestyrelsen skal udarbejde en fortegnelse, der – for den eller de 

pågældende opstillingskredse, hvor et parti med sideordnet opstilling har anmeldt en 

prioriteret rækkefølge for sine kandidater – angiver den rækkefølge, hvori det 

pågældende partis kandidater skal anføres på stemmesedlen. 

 

Da partierne ved denne opstillingsform fremover helt selv kan bestemme rækkefølgen 

af kandidaterne på stemmesedlen, er begrebet ”nominering” blevet overflødiggjort og 

som følge heraf ophævet. Partierne har dog i praksis fortsat mulighed for at 

”nominere” en kandidat i de enkelte opstillingskredse. Partier, der ønsker dette, skal 

blot anføre, hvilken eller hvilke kandidater der skal anføres først på stemmesedlen i de 

enkelte opstillingskredse, og derefter anføre de øvrige kandidater i alfabetisk 

rækkefølge, dog således at opstillingskredsens øvrige kandidater anføres før 

eventuelle øvrige kandidater i storkredsen. 

 

Ændringerne, der indførte prioriteret sideordnet opstilling og valg på personlige 

stemmer, er beskrevet i ministeriets vejledning om afholdelse af folketingsvalg, se 

afsnit 6.7., 6.8. og 6.10. og bilag 2, samt i et særskilt orienteringsbrev af 20. december 

2017. Orienteringsbrevet kan ses her:  

 

https://valg.oim.dk/media/18890/orienteringsbrev-til-statsforvaltning-samtlige-

kommuner-og-de-opstillingsberettigede-partier-til-folketingsvalg-om-aendring-af-

valglovgivningen-pr-1-november-2017docx.pdf  

 

Reglerne om kandidatanmeldelse og partiernes godkendelse af kandidaterne er 

nærmere beskrevet i folketingsvalglovens kapitel 6 og vejledningens afsnit 6, hvortil 

der henvises.  

 

Al information til Ankestyrelsen om valgets gennemførelse er samlet i de meddelelser, 

der udgår fra ministeriet fra dags dato og op til valgdagen samt i den nævnte 

vejledning. Det er ministeriets forventning, at de medarbejdere hos Ankestyrelsen, 

som arbejder med kandidatanmeldelsen, orienterer sig grundigt i vejledningen og i 

denne meddelelse. 

 

4. Frister for modtagelse af kandidatanmeldelser, partiernes meddelelser om 

godkendelse af kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling af 

kandidater, valg på personlige stemmer samt partiliste 

 

Fristen for indlevering af kandidatanmeldelser til Ankestyrelsen udløber lørdag den 

25. maj 2019 kl. 12. 

 

Fristen for partiernes meddelelse til Ankestyrelsen om godkendelse af kandidater, 

anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling, valg på personlige stemmer samt 

partiliste udløber søndag den 26. maj 2019 kl. 12. Snarest muligt efter udløbet af 

denne frist skal Ankestyrelsen udarbejde fortegnelser over de opstillede kandidater i 

storkredsen, herunder udarbejde fortegnelser for den eller de opstillingskredse, hvor 

et parti med sideordnet opstilling har anmeldt en prioriteret rækkefølge for sine 

kandidater, der skal sendes til nærmere angivne myndigheder (se nedenfor pkt. 7).  

 

Ankestyrelsen skal holde åbent nogle timer inden udløbet af fristen for indlevering af 

kandidatanmeldelser samt fristen for meddelelse om godkendelse af kandidater, 

anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling, valg på personlige stemmer og 

partiliste. Dette gælder, selv om fristerne udløber en lørdag henholdsvis søndag. 

Ankestyrelsen skal derudover på de pågældende dage kunne kontaktes via det 

almindelige telefonnummer. Post, herunder eventuel anbefalet post, skal så vidt muligt 

aftales leveret eller afhentet på en af PostNords distributionshubs (distributionscentre) 

eller et postboksanlæg så tæt på udløbet af fristen som muligt. Ankestyrelsen skal 

efterse sin fysiske postkasse og e-postkasse med jævne mellemrum inden udløbet af 

https://valg.oim.dk/media/18890/orienteringsbrev-til-statsforvaltning-samtlige-kommuner-og-de-opstillingsberettigede-partier-til-folketingsvalg-om-aendring-af-valglovgivningen-pr-1-november-2017docx.pdf
https://valg.oim.dk/media/18890/orienteringsbrev-til-statsforvaltning-samtlige-kommuner-og-de-opstillingsberettigede-partier-til-folketingsvalg-om-aendring-af-valglovgivningen-pr-1-november-2017docx.pdf
https://valg.oim.dk/media/18890/orienteringsbrev-til-statsforvaltning-samtlige-kommuner-og-de-opstillingsberettigede-partier-til-folketingsvalg-om-aendring-af-valglovgivningen-pr-1-november-2017docx.pdf
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fristerne, herunder på de dage, fristerne udløber. Dette gælder, uanset om 

Ankestyrelsen har modtaget anmeldelser m.v. fra alle partier på et tidligere tidspunkt. 

Det skyldes, at en anmeldelse m.v. kan tilbagekaldes og erstattes af en ny, inden 

fristen udløber. 

 

5. Fortegnelse over opstillingsberettigede partier 

 

Til brug for arbejdet med kandidatanmeldelserne kan oplyses, at følgende partier er 

opstillingsberettiget til folketingsvalget med følgende bogstavbetegnelser: 

 

A. Socialdemokratiet 

B. Radikale Venstre 

C. Det Konservative Folkeparti 

D. Nye Borgerlige 

E. Klaus Riskær Pedersen 

F. SF - Socialistisk Folkeparti 

I. Liberal Alliance 

K. Kristendemokraterne 

O. Dansk Folkeparti 

P. Stram Kurs 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne 

Å. Alternativet 

 

Fortegnelsen omfatter de partier, der var opstillingsberettiget ved valgets udskrivelse. 

Skulle ministeriet modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden udløbet af 

fristen tirsdag den 21. maj 2019 kl. 12, vil ministeriet snarest muligt herefter udsende 

en revideret fortegnelse.  

 

En fortegnelse over partierne med adresser og telefonnumre m.v. kan hentes på 

ministeriets valghjemmeside på adressen:  

 

http://valg.oim.dk/partier-og-kandidater/opstillingsberettigede-partiers-adresser-mv/. 

 

Ministeriet har dags dato anmodet de opstillingsberettigede partier om at meddele 

Ankestyrelsen, hvilket organ m.v. inden for partiet der har kompetence til at meddele 

godkendelse af kandidater, indgive anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling af 

kandidater, anmeldelse af valg på personlige stemmer samt anmeldelse af partiliste. 

 

Kopi af det brev, som ministeriet dags dato har sendt til de opstillingsberettigede 

partier, samt skema P med overskriften ”Meddelelse fra parti…”, som ministeriet har 

vedhæftet brevet, vedhæftes til orientering (bilag 6 og 7). 

 

6. Fremsendelse af fortegnelser over de opstillede kandidater til Økonomi- og 

Indenrigsministeriet til godkendelse 

 

Ankestyrelsen skal fremsende tre fortegnelser over de opstillede kandidater til 

Økonomi- og Indenrigsministeriet til godkendelse: 

- Den Store Fortegnelse over de opstillede kandidater i storkredsen, som skal 

udfyldes ud fra skema A, som er vedhæftet dette brev (bilag 3). 

- Fortegnelsen over de opstillede kandidater i storkredsen, som skal udfyldes 

ud fra skema B, som er vedhæftet dette brev (bilag 4). 

- Fortegnelsen over prioriterede kandidater, som er en fortegnelse for hver 

opstillingskreds over den rækkefølge, kandidaterne for de partier, der har 

anmeldt prioriteret sideordnet opstilling, skal anføres i. Fortegnelsen skal 

udfyldes ud fra skema C, som er vedhæftet dette brev (bilag 5). 

 

 

http://valg.oim.dk/partier-og-kandidater/opstillingsberettigede-partiers-adresser-mv/
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I bilag 2 til dette brev er der en vejledning om, hvordan de tre fortegnelser skal 

udarbejdes. 

 

Fortegnelsen adskiller sig fra Den Store Fortegnelse ved, at den ikke indeholder andre 

personlige oplysninger om kandidaterne end deres stemmeseddelnavne. Den Store 

Fortegnelse indeholder herudover oplysning om kandidaternes stillingsbetegnelse, 

fulde navn, bopæl og cpr.nr. 

 

Ankestyrelsen bedes færdiggøre Den Store Fortegnelse, Fortegnelsen og 

Fortegnelsen over prioriterede kandidater snarest muligt efter kl. 12 søndag den 

26. maj 2019, dvs. snarest muligt efter udløbet af fristen for partiernes meddelelse til 

Ankestyrelsen om godkendelse af kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet 

opstilling, valg på personlige stemmer og partiliste således at fortegnelserne kan 

fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet om eftermiddagen samme dag.  

 

Skema A med Den Store Fortegnelse bedes fremsendt til Økonomi- og 

Indenrigsministeriet pr. sikker (krypteret) e-post til: valg@oim.dk med anførelse af 

”Den Store Fortegnelse” i emnefeltet.  

 

Skema B med Fortegnelsen bedes ligeledes sendt til Økonomi- og 

Indenrigsministeriet pr. e-post til valg@oim.dk med anførelse af ”Fortegnelse” i 

emnefeltet. Denne forsendelse kan ske ukrypteret, da fortegnelsen modsat Den Store 

Fortegnelse ikke indeholder personfølsomme oplysninger. 

 

Skema C med Fortegnelsen over prioriterede kandidater bedes også sendt til 

Økonomi- og Indenrigsministeriet pr. e-post til: valg@oim.dk med anførelse af 

”Fortegnelse prioriterede kandidater” i emnefeltet. 

 

I forbindelse med fremsendelsen af fortegnelserne til Økonomi- og Indenrigsministeriet 

eller snarest muligt derefter bedes Ankestyrelsen indsende en kort redegørelse for 

de problemer eller tvivlsspørgsmål, der måtte have været i forbindelse med 

kandidatanmeldelserne og partiernes meddelelser om godkendte kandidater, 

opstillingsformer m.v., herunder om nogen anmeldelser ikke er godkendt, eller nogen 

kandidater ikke er godkendt af partiet.  

 

7. Fremsendelse af de godkendte fortegnelser over de opstillede kandidater  

 

Når Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt de fremsendte fortegnelser og 

meldt dette tilbage til Ankestyrelsen, skal Ankestyrelsen sende fortegnelserne til 

følgende modtagere:  

 

A. Den godkendte Store Fortegnelse sendes til følgende myndigheder med sikker 

(krypteret) e-post: 

 

1) Alle valgbestyrelser i hver storkreds 

 

2) Økonomi- og Indenrigsministeriet (valg@oim.dk)  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet videresender Den Store Fortegnelse til Folketinget 

og til Danmarks Statistik. 

 

B. Den godkendte Fortegnelse sendes til følgende myndigheder med almindelig e-

post: 

 

1) Alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser i storkredsen (i samme e-post) 

med bemærkning om, at fortegnelsen fremsendes til både 

kommunalbestyrelsen og valgbestyrelsen 

 

mailto:valg@oim.dk
mailto:valg@oim.dk
mailto:valg@oim.dk
mailto:valg@oim.dk
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2) Regionerne, der skal have tilsendt Fortegnelsen for hver storkreds i de 

respektive regioner 

 

3) Økonomi- og Indenrigsministeriet (valg@oim.dk)   

 

Ved fremsendelsen til kommunalbestyrelser og regioner bedes oplyst, at 

fortegnelsen fremsendes til brug for brevstemmeafgivning.  

 

Ved fremsendelsen til regionerne bedes endvidere anført, at regionen bedes 

videresende fortegnelsen til regionens egne sygehuse og tilknyttede 

behandlingsinstitutioner. Der bedes yderligere henvist til, at vælgere, der er indlagt på 

regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner, og som 

brevstemmer senere end 10 dage før valgdagen, så vidt muligt skal have adgang til at 

gøre sig bekendt med en fortegnelse over de kandidater, der er opstillet i den eller de 

storkredse, der er beliggende i den pågældende region. 

 

C. Den godkendte Fortegnelse over prioriterede kandidater sendes til følgende 

myndigheder med e-post: 

 

1) Alle valgbestyrelser i hver storkreds 

 

2) Økonomi- og Indenrigsministeriet (valg@oim.dk) 

 

Ved fremsendelsen af de tre fortegnelser til valgbestyrelserne bedes anført, at 

fortegnelserne fremsendes til brug for fremstilling af stemmesedler og opslag i 

stemmelokalerne.  

 

8. Udlevering af fortegnelserne til offentligheden 

 

Med hensyn til udlevering af fortegnelserne til offentligheden bemærkes, at 

”Fortegnelsen” og ”Fortegnelsen over prioriterede kandidater” kan udleveres i sin 

helhed (se dog nedenfor om tidspunkt herfor).  

 

”Den Store Fortegnelse” må ikke udleveres til offentligheden i sin helhed, da den 

indeholder fortrolige oplysninger i form af kandidaternes personnumre. Herudover kan 

der være registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR for nogle af kandidaterne i 

fortegnelsen.3 

 

I KMD Valg er der mulighed for at danne ”Den Store Fortegnelse uden 

personnummer”. Denne udgave må gerne udleveres til offentligheden i sin helhed, da 

den ikke indeholder de sidste fire cifre i kandidaternes personnummer og ikke 

indeholder fulde navne og adresser på kandidater, der er registreret med navne- og 

adressebeskyttelse i CPR. 

 

Som noget nyt må der forud for Ankestyrelsens udsendelse af kandidatfortegnelserne 

ikke gives aktindsigt i kandidatanmeldelserne, partiernes meddelelse om godkendte 

kandidater og anmeldelse om opstillingsform. Dokumenterne må heller ikke på 

myndighedens eget initiativ gøres offentligt tilgængelige før dette tidspunkt.4 

 

9. Kontakt til Økonomi- og Indenrigsministeriet  

 

Ved eventuelle forespørgsler til Økonomi- og Indenrigsministeriet lørdag den 25. maj 

2019 og søndag den 26. maj 2019 kan følgende telefonnumre benyttes fra kl. 9 og 

indtil kl. 20:  

 

                                                      
3 Se offentlighedslovens § 30, nr. 1. 
4 Se folketingsvalglovens § 42, stk. 4, som trådte i kraft den 1. april 2016. 

mailto:valg@oim.dk
mailto:valg@oim.dk
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25 16 12 06 (Christine Boeskov)  

72 28 25 24 (Emilie Stæhr Hansen) 

72 28 25 26 (Anna Nystrup) 

72 28 25 30 (Camilla Leidesdorff Laudrup) 

 

Efter kl. 20 kan benyttes mobil: 25 16 12 06 (Christine Boeskov). 

 

10. Vagtordning for telefoniske henvendelser fra ministeriet  

 

Ankestyrelsen skal etablere en vagtordning, så ministeriet, mens arbejdet med 

revision af fortegnelserne pågår, kan komme i forbindelse med en person, der er 

ansvarlig for udfyldelsen af fortegnelserne, hvis ministeriet i løbet af sin gennemgang 

af fortegnelserne finder fejl eller mangler, der nødvendiggør ændringer og 

berigtigelser i fortegnelserne. 

 

Ankestyrelsen skal derfor etablere en vagtordning for lørdag den 25. maj 2019 og 

søndag den 26. maj 2019, der skal kunne kontaktes af ministeriet i tidsrummet kl. 9-

20. 

 

Ankestyrelsen bedes inden udløbet af indeværende uge meddele ministeriet navne og 

kontaktoplysninger på den eller de medarbejdere hos Ankestyrelsen, som vil stå til 

rådighed i det nævnte tidsrum. 

 

Det er meget vigtigt for processen med revisionen af fortegnelserne med henblik på 

offentliggørelse af kandidaterne til valget senest 8 dage før valgdagen, dvs. tirsdag 

den 28. maj 2019, at de opgivne telefonnumre til stadighed er bemandede i de 

nævnte dage og tidsrum. 

 

Vagtordningen afmeldes af ministeriet, når det efter revisionen er konstateret, at 

fortegnelserne ikke giver anledning til (yderligere) spørgsmål/berigtigelser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 

 

 


