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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 27. november 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 1 vedrørende lovforslag nr. L 55 til social- og indenrigsministeren, som 

hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). 

Spørgsmål nr. 1: 

”Vil ministeren give en status for udviklingen af den nye digitale løsning til indsamling 

af vælgererklæringer og oplyse, hvornår man forventer, at det er muligt at sætte den 

digitale løsning i drift, så det hurtigst muligt sikres, at indsamlingen af vælgererklæ-

ringer sker i overensstemmelse med lovgivningen?” 

Svar: 

Siden indgåelsen af den politiske aftale den 22. marts 2019 har ministeriet arbejdet 

parallelt med det nye system og det lovforberedende arbejde. Før lovforslaget blev 

fremsat, har ministeriet derfor gennemført en foranalyse for den kommende portal, 

der bl.a. har afklaret funktionskrav og arbejdsflows for portalen. På den måde kan det 

sikres, at teknik og jura passer sammen. Endvidere har ministeriet afklaret finansie-

ringen og fremgangsmåden for indkøbet af den kommende vælgererklæringsportal. 

Efter planen skal ministeriets nuværende leverandør af vælgererklæringssystemet 

udvikle den kommende vælgererklæringsportal. Det foreløbige udkast til tidsplan, som 

ministeriet er ved at indgå aftale med leverandøren om, tager udgangspunkt i et idrift-

sættelsestidspunkt den 1. juni 2020. 

For mig er kvaliteten af systemet imidlertid helt afgørende. Det kan derfor ikke ude-

lukkes, at idriftsættelsen bliver udskudt til efter sommerferien, hvis der er noget – 

f.eks. sikkerhedshensyn – der taler for dette. 

Vi har dog allerede nu redskaberne til at stoppe et parti, der snyder, mens vi venter på, 

at den nye portal er klar. I september vedtog Folketinget lov nr. 950 af 17. september 

2019, der fastsætter sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer. De 

regler vil i øvrigt stadig stå ved magt, når den nye portal går i luften. 
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