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Som tidligere oplyst ved brev af 18. juni 2014 fra det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium vil indsamlingen af vælgererklæringer til brug for anmeldelse af nye
partier til opstilling til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg overgå til en digital
procedure. Den nye digitale løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer, som stilles til rådighed af social- og indenrigsministeren,
idriftsættes den 12. januar 2016. De nærmere regler for anvendelse af den digitale
løsning er fastsat ved bekendtgørelse nr. 13 af 7. januar 2016.
Vælgererklæringer, som afgives ved brug af den nye digitale løsning, dvs. vælgererklæringer, som afgives fra og med den 12. januar 2016, skal ikke attesteres af kommunerne, da den kontrol af valgret, som hidtil er foretaget af kommunerne, sker automatisk i den digitale løsning.
Vælgererklæringer, som er underskrevet af vælgerne før den 12. januar 2016, skal
imidlertid attesteres af kommunerne på samme måde som hidtil i overensstemmelse
med de regler, der er fastsat i § 12, stk. 5, i folketingsvalgloven (lovbekg. nr. 369 af 10.
april 2014) og § 11, stk. 5, i Europa-Parlamentsvalgloven (lovbekg. nr. 368 af 10. april
2014).
Attestation af vælgererklæringer, som er underskrevet af vælgerne før den 12. januar
2016, kan dog alene ske, hvis vælgererklæringerne er indsendt til kommunen før den
12. februar 2016. Vælgererklæringerne skal således være afleveret til postbesørgelse
eller afleveret til kommunen senest den 11. februar 2016. Se endvidere § 19 i bekendtgørelse nr. 13 af 7. januar 2016.
Social- og Indenrigsministeriet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på,
at det forudsættes, at attestationen af vælgererklæringer sker uden unødig forsinkelse, hvorved der efter ministeriets opfattelse normalt må forstås nogle få dage. Se herved tidligere omtalte brev af 18. juni 2014 samt brev af 30. august 2013 fra det davæ2
rende Økonomi- og Indenrigsministerium.
Modtager kommunen vælgererklæringer, som er underskrevet af vælgerne før den 12.
januar 2016, men som er afleveret til postbesørgelse eller til kommunen senere end
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Orientering af 18. juni 2014 til alle kommunalbestyrelser om digitalisering og attestation af vælgererklæringer: http://valg.sim.dk/media/628103/orientering-digitalisering-og-attestation-af-vaelgererklaeringer.pdf
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Brev af 30. august 2013 til alle kommunalbestyrelser om attestation af vælgererklæringer:
http://valg.sim.dk/media/515377/Attestation-vaelgererklaeringer-for-nye-partier.pdf

den 11. februar 2016, eller vælgererklæringer, som er underskrevet den 12. januar
2016 eller senere, må kommunen ikke attestere disse.
I den situation skal Social- og Indenrigsministeriet henstille, at kommunen i overensstemmelse med den almindelige vejledningsforpligtelse orienterer vælgeren om, at
attestation ikke kan meddeles, idet indsamling af vælgererklæringer er overgået til en
ny procedure, og at vælgererklæringer derfor fra og med den 12. januar 2016 skal
afgives efter den nye procedure. Vælgeren bør desuden oplyses om, at vedkommende skal kontakte det parti, som vælgeren ønsker at afgive sin erklæring til, for nærmere oplysninger om, hvordan vælgererklæringen afgives.
Ved spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan der rettes henvendelse til
valg@sim.dk.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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