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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 30. april 2020 stillet følgende spørgs-
mål nr. 466 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). 

Spørgsmål nr. 466: 

”Vil ministeren redegøre for, hvorvidt udsættelsen af den nye portal for vælgererklæ-
ringer til 1. september 2020 vil have nogle uforudsete konsekvenser for partiers ind-
samling af vælgererklæringer eller tilsynet heraf?” 

Svar: 

Jeg meddelte den 29. april 2020 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, at det nye it-
system til afgivelse af vælgererklæring bliver forsinket. I orienteringen bemærkede jeg, 
at afgivelse af vælgererklæring uanset forsinkelsen helt som hidtil foregår i det system, 
som Social- og Indenrigsministeriet stiller til rådighed på hjemmesiden vælgererklæ-
ring.dk. Hjemmesiden kører videre uden forstyrrelser, og forsinkelsen af vælgererklæ-
ringsportalen medfører således ikke nogen forringelser eller ændringer for vælgere, 
som ønsker at afgive vælgererklæring. 

Jeg anførte også i orienteringen, at regeringen har fremsat lovforslag om sanktioner 
for retsstridig indsamling af vælgererklæringer, hvilket alle Folketingets partier har 
vedtaget som lov nr. 950 af 17. september 2019. 

Jeg kan oplyse, at tilsynet med partiernes indsamling af vælgererklæringer ikke forrin-
ges, da det nuværende lovgrundlag og det nuværende it-system indtil videre fortsætter 
som hidtil. Regeringen har som nævnt forbedret sanktionsmulighederne over for par-
tierne, hvis reglerne for afgivelse af vælgererklæring bliver tilsidesat. 

Én konkret konsekvens af forsinkelsen er, at lov nr. 62 af 28. januar 2020 om ny pro-
cedure for afgivelse af vælgererklæring m.v. ikke bliver sat fuldt i kraft på denne side af 
sommerferien, men først forventeligt omkring den 1. september 2020. Endvidere vil 
den bekendtgørelse, der med hjemmel i lov nr. 62 af 28. januar 2020 skal fastsætte de 
nye regler for afgivelse af vælgererklæring, først blive udstedt omkring det nævnte 
tidspunkt. Dermed fastholdes den hidtil gældende procedure for afgivelse af vælgerer-
klæring nogle måneder endnu. Partierne vil således eksempelvis opleve, at de fortsat 
nogle måneder endnu skal indtaste vælgernes e-mailadresser i systemet. 

Det er min ambition at levere et nyt system, der er sikkert og enkelt at bruge. I den 
forbindelse bestræber jeg mig selvsagt også på at minimere de uforudsete konsekven-
ser for partierne og på at sikre et stærkt tilsyn med indsamlingen af vælgererklæringer. 
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Med venlig hilsen 
Astrid Krag 
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