
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politisk aftale om digitalisering af proceduren for indsam-

ling af vælgererklæringer 

Alle Folketingets partier er enige om at ændre lov om valg til Folketinget og lov om 

valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, så proceduren for indsamling af 

vælgererklæringer til brug for anmeldelse af nye partier, der ønsker at stille op til folke-

tingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, digitaliseres. 

 

Partierne finder, at det er vigtigt, at demokratiet moderniseres i takt med udviklingen i 

samfundet. I det omfang digital teknologi kan bidrage til at udvikle og styrke demokra-

tiet, bør dette udnyttes. Partierne ønsker derfor at digitalisere og derved effektivisere 

og forenkle proceduren for indsamling af vælgererklæringer, så det bliver nemmere for 

nye partier at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. 

 

Partierne er derfor enige om at ændre lovgivningen, så indsamling af vælgererklærin-

ger kan ske ved brug af et digitalt system. Med en digitalisering af proceduren for ind-

samling af vælgererklæringer skal en vælger således kunne underskrive en vælgerer-

klæring digitalt. Det digitale system skal desuden i forbindelse med den digitale under-

skrift automatisk kunne foretage den kontrol af valgret, som i dag foretages i kommu-

nerne. Det digitale system skal i øvrige kunne varetage de hensyn, der ligger til grund 

for den nuværende procedure for indsamling af vælgererklæringer, herunder sikre, at 

der indgår en eftertænksomhedsperiode i processen for afgivelse af en vælgererklæ-

ring til støtte for et parti, der ønsker at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg eller 

Europa-Parlamentsvalg. Partierne er enige om, at digitaliseringen skal ske på grund-

lag af den i bilag 1 beskrevne model. 

 

Partierne er ligeledes enige om, at den endelige partianmeldelse skal ske gennem det 

digitale system, samt at anmeldelsen af et parti fremover skal være gyldig frem til næ-

ste folketingsvalg, dog i mindst 18 måneder fra anmeldelsens dato i stedet for som i 

dag i 1 år. 

 

Partierne er endvidere enige om, at det ved en digitalisering af proceduren for indsam-

ling af vælgererklæringer vil være nødvendigt at tilgodese vælgere, som ikke har mu-

lighed for at anvende et digitalt system. Denne gruppe af vælgere skal fortsat have 

mulighed for ved indlevering af en fysisk vælgererklæring at støtte et parti, som øn-

sker at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. 

 

Partierne er endelig enige om, at der skal arbejdes for, at den digitale procedure for 

indsamling af vælgererklæringer kan træde i kraft den 1. januar 2015. Forslag til lov 

om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Eu-

ropa-Parlamentet fremsættes derfor primo 2014. 
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