
 
 
 

 
 

 

 

 

Til nye partier 

 

 

 

 

 

 

Kære parti 

 

Hermed udsendes en statusmeddelelse for vælgererklæring.dk for den første måned 

efter lanceringen. 

 

Vælgererklæring.dk blev lanceret den 12. januar 2016 med et kick-off-seminar hos 

systemleverandøren KMD. Social- og Indenrigsministeriets Valgenhed har siden lan-

ceringen løbende monitoreret og givet tilbagemeldinger på hjemmesidens stabilitet. 

 

Hjemmesidens stabilitet har ikke været tilfredsstillende. Ministeriet har været i løbende 

dialog med KMD herom. KMD har den 27. januar 2016 tilført yderligere systemres-

sourcer og den 28. januar 2016 gennemført en programrettelse. 

 

Den 5. februar 2016 har KMD gennemført yderligere en større programrettelse med 

fokus på stabil drift, hvorefter hjemmesiden har overholdt de krævede oppetider. Kon-

kret har hjemmesiden fra den 6. februar 2016 holdt en egen oppetid på 100 pct. i tids-

rummet 7-18 og i tidsrummet 18-7 samt i weekender en egen oppetid på over 99 pct. 

Der har siden den 7. og den 8. februar 2016 været to små udfald af NemID-

funktionen, som ikke har været forårsaget af vælgererklæring.dk, men som dog stadig 

blokerede brugen af vælgererklæring.dk. 

 

En række vælgere har kontaktet Valgenheden, da linket i deres invitationsmails ikke 

har været aktivt (klikbart). Dette er ikke en fejl i linket eller fra systemets side, men 

skyldes opsætningen af vælgerens mailprogram. Problemet løses ved at kopiere linket 

og indsætte det i browserens adresselinje. 

 

Valgenheden har også fået mange henvendelser fra vælgere, som har fået mere end 

én invitationsmail eller påmindelsesmail. Dette skyldes, at nogle partier ved en fejl har 

indlæst de samme filer med e-mailadresser flere gange. Systemet sender (som det 

skal) én invitations-e-mail pr. indlæst adresse. Hvis den samme adresse indlæses/ 

indtastes to gange, sender systemet to invitations-e-mails. Systemet er således be-

regnet til, at flere personer kan afgive hver deres vælgererklæring gennem samme  

e-mailadresse. 

 

Flere af de funktionelle fejl, der er identificeret af ministeriet eller indrapporteret af 

partierne, er blevet rettet. Det gælder eksempelvis invitations-e-mails, der indtil den 

25. januar 2016 kl. 12 havde en anden afsenderadresse end den, der var blevet meldt 

ud af KMD. Vælgeren har dog stadig kunnet benytte det link, der blev udsendt i e-

mailen. 
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Størstedelen af de øvrige identificerede fejl adresseres af en fejlrettelse, som forven-

tes implementeret af KMD i uge 8. Herefter vil Valgenheden løbende følge op på, om 

rettelsen har den ønskede effekt. 

 

Fremover vil der med jævne mellemrum blive udrullet nye versioner af vælgererklæ-

ring.dk, efterhånden som der identificeres fejl og besluttes ændringer af systemet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Stauning 

Valgenheden 


