
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Invitation til alle nye partier 

 

 

Kære parti 

 

Som tidligere oplyst sætter Social- og Indenrigsministeriet hjemmesiden vælgererklæ-

ring.dk i drift tirsdag den 12. januar 2016. It-systemet på hjemmesiden erstatter den 

hidtidige papirbaserede proces for de enkelte partiers indsamling af vælgererklærin-

ger. 

 

I den anledning inviterer Social- og Indenrigsministeriet alle nye partier til kickoff-

seminar tirsdag den 12. januar 2016 kl. 14.00 - 17.00 hos KMD, Lautrupvang 40, 

2750 Ballerup. Til seminaret vil systemet blive demonstreret, og man vil kunne stille 

spørgsmål til, hvordan systemet bruges. Se programmet for kickoff-seminaret neden-

for. 

 

Partier, der ønsker at deltage, bedes tilmelde sig på valg@sim.dk. 

 

Den 12. januar 2016 er også fastsat som ikrafttrædelsesdato for bekendtgørelsen 

vedrørende vælgererklæring.dk. Bekendtgørelsen regulerer den konkrete brug af sy-

stemet og har titlen ”Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for 

anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer (vælgererklæringsbe-

kendtgørelsen)”. Det forventes, at bekendtgørelsen kan tilgås hos Retsinformation på 

www.retsinfo.dk fra primo januar måned. 

 

For fremtiden vil processen for afgivelse af vælgererklæringer foregå anderledes. Hid-

til har en vælger skullet afgive CPR-nummer, folkeregisteradresse og underskrift på 

en papirblanket til partiet. I den kommende digitale proces skal vælgeren blot afgive 

en e-mailadresse til partiet, hvorefter vælgeren får mulighed for at afgive vælgererklæ-

ringen i selvbetjeningsløsningen. Vælgererklæring.dk er lagt an på at lade borgerne 

afgive en vælgererklæring fuldt digitalt, men vælgere, der måtte ønske det, vil også i 

fremtiden kunne afgive papirbaserede vælgererklæringer. Disse vil dog skulle indta-

stes i det digitale system af partiet. Vælgere, der måtte ønske at afgive 

en papirbaseret vælgererklæring, vil fortsat skulle afgive sit CPR-nummer til partiet. 

 

Fra forsiden af vælgererklæring.dk (på adressen www.vaelgererklaering.dk) er der 

linket til materiale om, hvordan systemet bruges. 

 
 
Tekniske forudsætninger for brug af systemet 
 
Social- og Indenrigsministeriet har tidligere udsendt et brev om forudsætningerne for 
at kunne bruge systemet, hvor partierne også er blevet anmodet om at indsende visse 
oplysninger. Forudsætningerne for at kunne bruge systemet vil være som følger: 
 
1. Adgang til en computer 
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For fremtiden vil processen for afgivelse af vælgererklæringer primært være digital, og 
partiet vil derfor have behov for adgang til en computer. Derfor skal partiets system-
brugere have adgang til en computer, der understøtter en af de browsertyper, der 
angives nederst i dette brev. Den foreløbige afprøvning af systemet har vist, at syste-
met udover almindelige computere understøtter de fleste tavlecomputere (håndholdte 
computere som f.eks. iPads), men der gøres opmærksom på, at Social- og Inden-
rigsministeriet ikke garanterer fuld understøttelse af tavlecomputere. I mangel af egen 
computer kan partiet benytte offentligt tilgængelige computere, f.eks. på biblioteker. 
 
2. NemID 
Som parti skal man være opmærksom på, at alle partiadministratorer og partibrugere i 
det digitale system skal bruge deres personlige NemID til at logge sig ind i løsningen. 
Det er derfor vigtigt, at den relevante person i partiet er i stand til at benytte et person-
ligt NemID, som er en forudsætning for at kunne anvende vælgererklæring.dk. 
 
3. E-mailadresse og et CPR-nummer til oprettelse i systemet 
Social- og Indenrigsministeriets kommunikation til partierne om vælgererklæring.dk 
foregår digitalt. Hvis partiet ændrer e-mailadresse, bedes det meddelt til valg@sim.dk. 
 
Partier, der ønsker at indsamle vælgererklæringer, skal desuden indmelde et CPR-
nummer på den første partiadministrator til Social- og Indenrigsministeriet. CPR-
nummeret bliver i systemet knyttet til rollen som partiadministrator, når partiadministra-
tor logger på første gang. CPR-nummeret kan indmeldes enten i papirbrev, telefonisk 
til valgenheden på telefon 33 92 93 00 eller som besked til Social- og Indenrigsmini-
steriet gennem Digital Post. 
 
6 måneders overgangsordning 
 
De allerede indsamlede papirbaserede vælgererklæringer bevarer deres gyldighed 
også efter lanceringen af det nye system, men de papirbaserede vælgererklæringer 
skal i en overgangsperiode inddateres i det digitale system med henblik på kontrol af 
bl.a. valgret og dubletter. Denne inddatering af eksisterende papirbaserede væl-
gererklæringer skal være tilendebragt senest tirsdag den 12. juli 2016. Vær op-
mærksom på, at partiet skal opbevare de eksisterende papirbaserede vælgererklæ-
ringer i gyldighedsperioden. 

 
Program for kickoff-seminar 
 
Tid: 
Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 14.00 - 17.00 
 
Sted:  
Auditoriet, KMD Syd, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup 

  

  

Tid Punkt 

14.00 – 14.30 Registrering 

Kaffe & kage 

 
14.30 – 14.45 Velkomst og præsentation 

14.45 – 15.00 

 
Regler og retningslinjer for brug af systemet 

15.00 – 15.15 Kom godt i gang – sådan virker løsningen 

15.15 – 15.30 Pause 

Vand & frugt 

15.30 – 16.00 Gennemgang af startpakke og avancerede funktioner  
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16.00 – 16.30 Spørgsmål 

 
16.30 – 17.00 Opsamling på dagen og fremtidig udvikling 

 

17.00 Slut på program 

 
  
  
Browsere understøttet af vælgererklæring.dk 
 
• Microsoft Internet Explorer 8 
• Microsoft Internet Explorer 9 
• Microsoft Internet Explorer 10 
• Microsoft Internet Explorer 11 
• Firefox 30 og frem 
• Safari 6 og frem 
• Opera 12 og frem 
• Chrome 35 og frem 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Stauning 
Projektleder 


