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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 13. december 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 11 vedrørende lovforslag nr. L 55 til social- og indenrigsministeren, som 

hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 11: 

”Er ministeren indstillet på at drøfte den nærmere udformning af de bekendtgørelser, 

der som følge af lovforslaget skal fastsætte de nærmere regler for funktionaliteten og 

anvendelsen af den nye digitale løsning?” 

Svar: 

Lovforslaget udmønter den politiske aftale, som blev indgået 22. marts 2019 mellem 

alle Folketingets daværende partier, og som fastslog de overordnede krav til den nye 

procedure for indsamling af vælgererklæringer. Dette er afspejlet i det omfangsrige 

lovforslag, der beskriver de krav og procedurer, som det kommende portalsystem vil 

skulle overholde, og som vi har drøftet i Folketingssalen i forbindelse med 1. behand-

lingen, og som jeg ser frem til at drøfte videre under den fortsatte folketingsbehand-

ling.  

Jeg mener derimod ikke, at de nærmere regler for funktionaliteten, udformningen og 

anvendelsen af den nye løsning er egnet til at blive fastsat af Folketinget. Hensigten er 

netop, at bekendtgørelsen, der fastsætter de nærmere tekniske detaljer, udarbejdes 

sideløbende med udviklingen af det kommende system, så det sikres, at teknik og jura 

passer sammen. Som det fremgår af lovforslaget, er det eksempelvis afgørende, at 

ministeriet løbende i forbindelse med udviklingen af den nye portalløsning kan foreta-

ge tekniske justeringer, f.eks. med hensyn til de tekniske specifikationer, regulering af 

de enkelte skridt i proceduren for afgivelse af en vælgererklæring og håndtering af 

sikkerhedsmæssige udfordringer. 

Jeg vil orientere udvalget, når bekendtgørelsen sendes i høring, og jeg vil også oriente-

re udvalget om høringssvarene og ministeriets reaktion på høringssvarene, inden jeg 

udsteder bekendtgørelsen.  

Jeg vil samtidig understrege, at bekendtgørelsen vil holde sig inden for de rammer, 

som lovforslaget og bemærkningerne sætter, og dermed udelukkende udmønte de 

regler, som Folketinget har vedtaget. 
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