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 Integrationsministeriet planlægger sammen med Indenrigs- og Socialministeriet 

at gennemføre en undersøgelse af valgdeltagelsen ved det forestående kom-

munalvalg i november 2009. Høj valgdeltagelse blandt alle grupper i samfundet 

er et vigtigt mål for et velfungerende demokrati, herunder også blandt vore ny-

danske borgere. Formålet med undersøgelsen er således at tage temperaturen 

på borgernes opbakning til det lokale demokrati gennem deres valgdeltagelse.  

 J.nr. 2009-6811 

 

I forbindelse med kommunal- og folketingsvalget i 2001 blev der i 25 udvalgte 

kommuner gennemført en lignende undersøgelse af professor Lise Togeby. 

Resultaterne kan ses i bogen ”Gensyn med sofavælgerne”. Formålet med den 

forestående undersøgelse er – udover at analysere valgdeltagelsen over tid –

særligt at belyse forskelle i valgdeltagelsen forskellige grupper imellem. Der vil i 

analysen være særlig fokus på de unges og de nydanske borgeres deltagelse i 

det lokale demokrati. 

 

Jeg håber, at din kommune vil være interesseret i at deltage i undersøgelsen, 

da det er vigtigt, at så mange kommuner som muligt deltager. Det eneste, de 

deltagende kommuner skal bidrage med - umiddelbart efter valget - er at indta-

ste oplysninger om, hvorvidt de stemmeberettigede borgere har deltaget i valget 

eller ej på baggrund af valglisterne.  

 



Kommuner, der anvender elektroniske valglister for hele eller dele af kommu-

nen, har en fordel. Disse kommuner kan give tilladelse til adgang til de elektro-

niske valglister og nøjes med at indtaste oplysninger for de resterende borgere. 

  

Det kan i givet fald medføre for de deltagende kommuner, at den tilintetgørelse 

af valglisterne, som skal gennemføres efter den kommunale og regionale valg-

lovs § 106, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 144 af 24. februar 2009), ikke som 

anført skal foretages, så snart klagefristen er udløbet, og eventuelle klager over 

valget er endeligt afgjort, men skal afvente gennemførelsen af den del af forsk-

ningsprojektet, der nødvendiggør adgang til valglisterne. Det forventes på nu-

værende tidspunkt, at de kommuner der ønsker at deltage i projektet, skal op-

bevare valglisterne indtil den 8. januar 2010, hvorefter de skal destrueres på 

vanlig vis. Indenrigs- og Socialministeriet vil skrive til de deltagende kommuner 

herom, så snart valglisterne skal destrueres.  

 

Professor Kasper Møller Hansen og ph.d. studerende Yosef Bhatti fra Køben-

havns Universitet er ansvarlige for gennemførelsen af analyserne af borgernes 

valgdeltagelse. Alle de deltagende kommuner vil modtage en oversigt over 

valgdeltagelsen i kommunen ved kommunalvalget 2009 fordelt på køn, alder, 

uddannelse, herkomst mv. Din kommune kan bruge resultaterne til at se på, 

hvordan valgdeltagelsen fordeler sig på forskellige befolkningsgrupper og der-

med belyse, om der er særlige grupper, der bør sættes øget fokus på fremover i 

forhold til at øge deres opbakning til det lokale demokrati.  

 

Jeg håber, at din kommune vil se positivt på at deltage i undersøgelsen, som 

kan medvirke til at øge kommunernes viden om det lokale demokrati samt inte-

grationen af vore nydanske borgere. Meddelelse om deltagelse bedes givet til 

Mette Kjærgaard Thomsen i Integrationsministeriet på tlf. 33 92 37 16 eller mail 

mkt@inm.dk, senest den 6. november 2009. Her kan man også henvende sig, 

hvis der er yderligere spørgsmål til undersøgelsen.  

 

Vedlagt er en nærmere beskrivelse af undersøgelsen, hvor det også fremgår, 

hvad de deltagende kommuner skal bidrage med. Jeg håber på en positiv tilba-

gemelding, så vi kan sikre et fortsat levende lokalt demokrati i Danmark. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Karen Ellemann 
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