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Vedr. høring over udkast vælgererklæringsbekendtgørelse
Hermed følger høringssvar fra DANSK IT ang. Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af en digital
løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer
(vælgererklæringsbekendtgørelsen) – udsendt den 12.10.2015.
Indledning:
Den måde, lovgivning udarbejdes på i Danmark, hviler på en lang tradition og er karakteriseret ved
en høj juridisk og faglig ekspertise, men tiden er kommet til at modernisere den måde, som de
politiske initiativer udmøntes på i lovgivningen. De mange undtagelsesregler, ekspertvurderinger og
analoge processkridt, som har præget tidligere lovgivning må undgås og det danske samfund må
nødvendigvis operere med mere digitalisérbar lovgivning for at kunne realisere det fulde potentiale
og udnytte digitaliseringens muligheder.
Dansk IT støtter derfor digitalisérbar lovgivning. Udkastet til vælgererklæringsbekendtgørelsen,
ligner dog ikke umiddelbart, at bekendtgørelsen er udtænkt som et eksempel på digitalisérbar lov
eller udmøntning heraf. Det ser derimod ud til, at der blot ”sættes strøm til” en eksisterende proces,
uden at forbedre eller forenkle processen. Dansk IT mener, at vælgererklæringsbekendtgørelsen
med fordel kan gentænkes og forenkles med et digitalt sigte for øje.
Principper:
Afgivelse af vælgererklæringer bør ikke være mere besværligt end før. Den digitale løsning skal være
mindst lige så nem, hurtig og – med digitaliseringens potentiale in mente – helst også nemmere og
hurtigere end den tidligere ikke-digitale metode. Set i det lys er der 2 punkter i udkastet til
vælgererklæringsbekendtgørelsen som DANSK IT gerne vil stille sig skeptiske overfor.
1) Opgaverne med vælgerregistrering bør ikke skubbes over på partierne, da det vurderes at
være en relativt stor belastning (§5, stk. 2) for en mindre organisation. Det vil være
besværligt for dem, at indtaste over 20.000 afleverede e-mailadresser i
administrationssystemet, og det vil øge risikoen for fejlindtastede mailadresser.
2) Med tanke på de digitale selvbetjeningsmuligheder der eksisterer i dag, og bruges dagligt af
mange tusinde borgere, står det for DANSK IT ikke klart, hvorfor der i processen med
støttetilkendegivelse er tale om en to-trinsraket, og endda med indlagt 7 dages ventetid (§
5, stk. 2). Borgere, der ønsker at afgive en støttetilkendegivelse, bør kunne selvbetjene sig
og afgive støttetilkendegivelsen direkte - og alt andet lige, kunne få en straksafgørelse med
hensyn til deres valgret til Folketinget og betingelserne i øvrigt for at afgive
støttetilkendegivelsen. Hvis borgeren autentificerer sig med NemId/digital signatur må det
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være muligt at tjekke disse betingelser, og levere et svar tilbage til borgeren i en og samme
arbejdsgang, hvormed borgeren kan klare hele støttetilkendegivelsesprocessen med én
eneste log-in. Hvis der er særlige forvaltningsmæssige grunde til venteperioden på 7 dage,
forhindrer det alligevel heller ikke digital selvbetjening fra borgerens side.
Udkastet til vælgererklæringsbekendtgørelsen beskriver, at man kan fortryde sin
vælgererklæring/stillingstilkendegivelse med NemId/digital signatur (§ 6), men man kan ikke
fra starten anmelde sin støttetilkendegivelse med NemId/digital signatur (§ 5). Processen
med at anmelde støttetilkendegivelsen er derfor unødig besværlig.
DANSK IT anbefaler, at den digitale proces dækker alle trin fra processens start til dens slutning og i
øvrigt at den understøtter selvbetjening, hvor det er muligt. Digital selvbetjening vil spare partierne
for en fuldstændig unødig administrationsbyrde, og gøre det nemmere og hurtigere for borgerne at
deltage og engagere sig i den demokratiske proces.
Demokratielementet skal fastholdes og så mange som muligt skal kunne være stillere. Udover at
DANSK IT anbefaler bedre udnyttelse af digitaliserings muligheder, vil vi således også påpege det
positive i, at de ca. 500.000 borgere, som har fået dispensation brug af Digital Post, stadig har
mulighed for at indlevere og håndtere deres støttetilkendegivelse i papirbaserede arbejdsgange
(§7).
Dansk IT har ikke yderligere bemærkninger til forslag til vælgererklæringsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
Krister Astor
Politisk Sekretær
ka@dit.dk
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