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Til partier, der er opstillingsberettiget til folketingsvalg
Kopi til: Ankestyrelsen, Statsforvaltningen og alle kommuner

Opgaven som
Ankestyrelsen
Sagsnr.
2018 - 236
Doknr.
19005
Dato
20-12-2018

anmeldelsesmyndighed

ved

folketingsvalg

flyttes

til

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag nr. L 15, der blev fremsat den 3. oktober 2018
af økonomi- og indenrigsministeren.
Ved dette brev orienteres partierne om den del af loven, der vedrører ændringer af
folketingsvalglovens bestemmelser om anmeldelsesmyndigheden.
Loven træder i kraft den 1. januar 2019, og ændringerne vil snarest blive indarbejdet i
en ny lovbekendtgørelse af folketingsvalgloven. Økonomi- og Indenrigsministeriet har
imidlertid udarbejdet en uofficiel sammenskrivning af folketingsvalglovens kapitel 6,
der er vedlagt.
1. Lovændringens baggrund og formål
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti indgik den 27. marts 2018 en aftale om et nyt familieretligt
system.
Med oprettelsen af det nye familieretlige system nedlægges Statsforvaltningen, og i
den forbindelse flyttes opgaven som anmeldelsesmyndighed for kandidatanmeldelser
m.v. til folketingsvalg fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. Endvidere flyttes
opgaven som anmeldelsesmyndighed for kandidatanmeldelser m.v. til folketingsvalg
for opstillingskredse beliggende på Bornholm, der hidtil er blevet varetaget af
formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune, ligeledes til Ankestyrelsen.
Fremover er opgaven som anmeldelsesmyndighed til folketingsvalg dermed samlet
hos én myndighed - Ankestyrelsen.
2. Indholdet af de nye regler
Fra den 1. januar 2019 overgår opgaven som anmeldelsesmyndighed til folketingsvalg
fra Statsforvaltningen henholdsvis formanden for valgbestyrelsen i Bornholms
Kommune til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen varetager således opgaven som
anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg, der udskrives den 1. januar 2019 eller
senere.
Det betyder, at for alle opstillingskredse skal kandidatanmeldelser, tilbagetrækning af
kandidatanmeldelser, partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater,

anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling, anmeldelse af valg på personlige
stemmer samt anmeldelse af partiliste således fremover indleveres til Ankestyrelsen.
Kandidatanmeldelser m.v. kan sendes med fysisk post til:
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
Kandidatanmeldelser m.v. kan derudover afleveres på følgende adresser:
Ankestyrelsen
Nytorv 7, 2. sal
9000 Aalborg

Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
2450 København SV

Kandidatanmeldelser m.v. kan endvidere sendes per mail med sikker (krypteret) epost til mailadressen: sikkermail@ast.dk. Meddelelser, der ikke indeholder fortrolige
personoplysninger, kan sendes til ast@ast.dk.
Kandidatanmeldelser kan tidligst indleveres,
folketingsvalglovens § 33, stk. 1, 2. pkt.

når

valget

er

udskrevet,

jf.

Ud over det ovenfor beskrevne er der ikke ændringer i reglerne om
kandidatanmeldelser til folketingsvalg. Der er således heller ikke ændringer i de krav
til indholdet af kandidatanmeldelserne, som følger af folketingsvalglovens §§ 32 og 33
a. Reglerne om opstillingsformer blev imidlertid ændret i 2017. Der henvises til
Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 20. december 2017, der beskriver de nye
opstillingsformer.
Økonomiog
Indenrigsministeriet
vil
snarest
opdatere
kandidatanmeldelsesformularerne, således at der bl.a. står Ankestyrelsen i stedet for
anmeldelsesmyndigheden, og således at henvisningen til lovteksten er opdateret.
Tidligere formularer udstedt af ministeriet vil dog fortsat kunne anvendes.
Som hidtil vil de opstillingsberettigede partier blive informeret nærmere om
proceduren for anmeldelse og godkendelse af kandidater, så snart der udskrives
folketingsvalg.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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