
Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 
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Vælgererklæringer - fra papir til skærm 
 

Vælgererklæring.dk 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

• Overblik over hidtidig og ny procedure 

• Formålet med vælgererklæring.dk 

• Rammer for brug af vælgererklæring.dk 

• Overgangsforhold 

• Kontaktkanaler 

 

Rammer for brug af løsningen 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Hidtidig procedure 
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Kommune 

Vælger Parti 

1: P kontakter V 

2: V sender/giver papirblanket til P 

3: K 

kontrollerer 

valgret 
4: K sender papir-

blanket til V 

5: V sender papirblanket til P  

6: 20.109 

underskrifter 

til M 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 
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Trin 2 

Trin 3 (+1 

uge) 

Trin 4 

Ny procedure 

Trin 1 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

1. At gøre det nemmere og hurtigere for vælgerne at afgive en 

vælgererklæring 

2. At gøre det nemmere, hurtigere og billigere for partierne at indsamle 

vælgererklæringer 

3. At øge informationssikkerheden i processen 

 

 

Men: 

A. Vælgeren kan stadig kun afgive én vælgererklæring. 

B. => Vælgeren skal være tilstrækkeligt motiveret for at afgive en vælgererklæring 

til at ville gøre en lille indsats. 

C. => Vælgererklæring.dk er ikke beregnet til at optimere partiernes indsamling for 

enhver pris.  

D. Vælgererklæring.dk er ikke bygget til at være vælgerens første kontakt med 

systemet; det er meningen, at partiet først kontakter vælgeren. 

 

Formålet med det nye system 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Hvad kan partiet med systemet? 

- Benytte systemet til at inddatere vælgererklæringer 

- Digitalt (e-mailadresser) og papirbaseret (CPR-nummer) 

- Enkeltvis og fra liste i fil (kommasepareret, *.csv-fil) 

- Have realtidsoverblik over antallet af indsamlede støttetilkendegivelser (e-

mailadresse) og færdige vælgererklæringer 

- Oprette og nedlægge egne brugere 

- Vedligeholde stamoplysninger 

- Modtage envejsbeskeder fra ministeriet 

- Få hjælp og vejledning i brugen af systemet 

Rammer for brug af løsningen, 1 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Hvad kan partiet ikke med systemet? 

- Benytte systemet til statistik over afgivne vælgererklæringer 

- den enkelte vælgers afgivelse af vælgererklæring (og tilbagetrækning) er 

usynlig for partiet 

- Fremvise egen politik, såsom partiprogram, politiske resultater, logo, etc. (der 

henvises dog til partiets hjemmeside) 

 

Hvad må partiet ikke? 

- Alt andet end ovenstående, fx 

- Inddatere e-mailadresser uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren 

- Opbevare e-mailadresser eller CPR-numre uden for systemet, medmindre 

vælgeren har givet samtykke 

 

Rammer for brug af systemet, 2 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Hvad skal partiet? 

1. Partiet er dataansvarlig => forpligtelse til samtykke til behandling af vælgerens 

oplysninger 

- e-mailadresse 

- CPR-nummer 

 

Dokumentation af samtykke – overholdelse af persondataloven 

- ved personlig kontakt 

- ved indtastning i digitale snitflader 

 

2. Destruere e-mailadresser og CPR-numre efter inddatering i systemet, 

medmindre vælgeren har givet samtykke til andet. 

 

3. Opbevare papirbaserede vælgererklæringer, også efter inddatering – så længe 

gyldige – og derefter destruere dem. Gælder for både ”gamle” og ”nye” 

papirbaserede vælgererklæringer. 

 

 

 

Rammer for brug af løsningen, 3 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Frist for partiernes eller vælgernes indsendelse til kommunen af 

underskrevne vælgererklæringer efter den hidtidige proces: 

 

 11. februar 2016 

 

Frist for inddatering af godkendte, papirbaserede vælgererklæringer fra den 

hidtidige procedure i systemet: 

 

 12. juli 2016 

 

Papirbaserede vælgererklæringer  

- skal opbevares forsvarligt af partiet i hele gyldighedsperioden  

- destrueres ved udløb. 

 

 

 

 

Overgangsforhold 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

1. Prøv selv først  

2. Spørg kolleger i partiet 

3. Løb gennem hjælpematerialet:  

1. Vejledningen  

2. e-læringen i systemet 

3. OSS (Ofte Stillede Spørgsmål, FAQ) for vælgererklæring.dk :                           

pt. på http://valg.sim.dk/15559.aspx 

4. Mail en supportanmodning til Valgenheden vhja. den formular, der bliver 

tilsendt 

5. Ved akutte problemer, kontakt ministeriet på tlf. 33 92 93 00 og spørg efter 

valgenheden 

6. Åbningstider: 9-16 hverdage, 9-15.30 fredag (omstillingens åbningstid) 

7. Forventet svartid: 

A. Mindre problemer: 1 døgn 

B. Større problemer: 1 uge 

Ved problemer 
 - kontaktmuligheder 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

 - vil vi meget gerne besvare til sidst  

 

Spørgsmål 
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