
Fårup, d. 7. november 2015 

Til  

Social- og Indenrigsministeriet 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning  

til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer 

 

CenterPartiets hovedbestyrelse har drøftet udkast til bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til 

brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer. 

Indledningsvis ønsker vi at påpege, at hovedintensionen, da vi tilbage i 2011 præsenterede den daværende 

indenrigsminister og Folketingets kommunaludvalg for ideen om en digital løsning til brug for indsamling af 

vælgererklæringer, var at øge sikkerheden omkring personfølsomme oplysninger i forbindelse med 

indsamlingen.  

Dette formål må vi desværre konstatere, at bekendtgørelsen langt fra lever op til, idet der i flere tilfælde 

fortsat kræves, at vælgeren udleverer sit CPR-nummer sammen med fuld navn og adresse til 

repræsentanter for det parti, som vedkommende ønsker at være stiller for. Dermed kommer de 

pågældende repræsentanter og andre i partiet, som disse oplysninger gives videre til, i besiddelse af 

oplysninger, som kan misbruges til andre formål end registrering af vælgererklæringen. 

CenterPartiet skal derfor opfordre til at udlevering af det fulde CPR-nummer ikke bliver en del af kravene 

for at kunne afgive en vælgererklæring til et parti. Vi har tidligere med støtte fra offentlige myndigheder 

påpeget, at det fulde CPR-nummer ikke er nødvendigt for en entydig identifikation af, om en borger 

opfylder betingelserne for valgret. Oplysning om fulde navn, adresse og fødselsdato er tilstrækkeligt  

Såfremt ministeriet finder, at registreringen af CPR-nummeret er nødvendig, fordi løsningen skal indhente 

oplysninger fra Det Centrale Personregister, bør registreringen udelukkende ske i forbindelse med, at 

vælgeren afgiver den digitale vælgererklæring (jf. § 5, stk. 3), idet vi forudsætter, at repræsentanter for det 

pågældende parti ikke får adgang til at se de oplysninger, der registreres i databasen. 

Flere steder i bekendtgørelsen henvises der til, at partiet i forskellige situationer skal slette alle oplysninger, 

som partiet opbevarer, om vælgerens afgivelse af vælgererklæring. Efter CenterPartiets opfattelse bør disse 

formuleringer slettes, da de indirekte giver partiet tilladelse til at opbevare sådanne oplysninger, hvilket 

efter vores opfattelse vil være i strid med reglerne i persondataloven. I stedet bør der af bekendtgørelsen 

udtrykkeligt fremgå, at partiet efter registrering af støttetilkendegivelsen i den digitale løsning ikke må 

opbevare oplysninger om, hvem der har afgivet støttetilkendegivelser. 

CenterPartiet vil også opfordre til, at der i forbindelse med de papirbaserede vælgererklæringer (§§ 7 & 8) 

af bekendtgørelsen fremgår nogle klare retningslinjer for, hvordan disse skal opbevares af partiet, og hvem 

der må have adgang til oplysningerne, som fremgår af disse vælgererklæringer. 

Derudover har CenterPartiet følgende kommentarer: 



§ 3. 

Det virker irrelevant, at ministeriet skal have partiadministratorens CPR-nummer. I stedet kunne krav om 

mail-adresse virke mere relevant. Under alle omstændigheder bør den under stk. 3 nævnte mulighed for 

partiadministratoren til at give andre personer fra partiet adgang til systemet kunne ske uden brug af 

personernes CPR-numre, idet partiadministratoren ellers dermed vil få en viden, der kan misbruges. 

§ 5. 

Stk. 1. Teksten virker for bureaukratisk. Det eneste partiet får fra en vælger i forbindelse med 

støttetilkendegivelsen er en mail-adresse. Sætningen ”Partiet skal sikre, …… den digitale løsning.” kan 

således kortes ned til: ”Partiet skal sikre, at vælgeren ved afgivelse af støttetilkendegivelsen samtidig giver 

udtrykkeligt samtykke til, at partiet kan registrere mail-adressen i den digitale løsning.” det synes at være at 

skyde over målet at tale om ”oplysninger” og ”reglerne i persondataloven”, når der kun er tale om en mail-

adresse. 

Stk. 2. Ordet ”støttetilkendegivelsen” kan her med fordel erstattes af mail-adressen, hvorved det gøres 

entydigt, hvad det er, der skal registreres i den digitale løsning. 

Det er uforståeligt, hvorfor der skal gå 7 dage fra registreringen til vælgeren modtager en mail. Det er en 

unødvendig forsinkelse at bygge ind i systemet. Hvis hensigten er at give vælgeren en mulighed for at 

tænke sig en ekstra gang om, før denne afgiver en vælgererklæring, så ligger denne mulighed for 

betænkningstid jo i, at vælgeren ikke straks er forpligtet til at bruge linket i mail, men kan vente, indtil 

vedkommende er helt sikker – eller i hvert fald indenfor den i stk. 6 nævnte periode, hvor linket er aktiv. 

Desuden er der jo i systemet indbygget en fortrydelsesret og –mulighed, som ikke findes i det nugældende 

system. Vælgeren er således ikke bundet af sin vælgererklæring, før partiet anmelder sig. 

CenterPartiet opfordrer derfor til, at denne forsinkelse fjernes – også selv om vi er vidende om, at det vil 

kræve en lovændring. 

Stk. 3. Se indledningen til dette høringssvar. 

Stk. 4. Vælgeren bør ikke skulle udlevere sit CPR-nummer for at kunne få tilsendt en ny kvittering. 

Registreringen i den digitale løsning er sket via en mail-adresse, hvorfor mail-adressen eller 

vælgererklæringens arkivnøgle bør være tilstrækkeligt for at kunne få tilsendt kvitteringen på ny. 

Stk. 6. CenterPartiet finder, at der af bekendtgørelsen bør fremgå, hvor længe vælgeren kan vente med at 

aktivere det tilsendte link, inden den ikke længere virker, og støttetilkendegivelsen slettes i den digitale 

løsning. 

I øvrigt henviser vi til bemærkningerne under stk. 1. vedr. formuleringen ”alle øvrige oplysninger om 

vælgeren”. Eneste oplysning bør være mail-adressen. 

§ 7. 

Afgivelse af en støttetilkendegivelse (stk. 2) bør ikke ske i form af CPR-nummer, men derimod udelukkende 

i form af navn og adresse. Navn og adresse er fuldt nok til, at der fra den digitale løsning kan afsendes en 

papirbaseret vælgererklæring til borgeren. 

 

Generelt vedr. paragraffen vil vi i øvrigt henvise til bemærkningerne til § 5. 



§ 9. 

Dataansvaret for de vælgererklæringer, som er registreret for partiet i den digitale løsning, bør straks fra 

registreringen være ministeriets. Partiet bør ikke have adgang til oplysningerne i databasen, og databasen 

er placeret på en server, der drives af ministeriet. Derfor kan partiet ikke på noget tidspunkt pålægges et 

ansvar for de data, der opbevares i den digitale løsning. 

§ 14. 

Vi henviser til indledningen og tidligere bemærkninger i forbindelse med §§ 5 & 7 vedr. brug af CPR-numre. 

§ 15. 

CenterPartiet står uforstående overfor, hvorfor vælgere, der alene har valgret til Europa-Parlamentet, ikke 

kan gøre brug af den digitale løsning, men må henvises til en papirbaseret formular. 

I øvrigt henvises til indledningen og tidligere bemærkninger i forbindelse med §§ 5 & 7 vedr. brug af CPR-

numre. 

§ 17. 

Stk. 4. Med formuleringen i dette stykke fratages borgeren, der har udfyldt en vælgererklæring før datoen 

for bekendtgørelsens ikrafttræden, muligheden for at trække sin erklæring tilbage, som ellers er en 

grundlæggende del i forbindelse med den digitale løsning. Efter CenterPartiets opfattelse bør en 

vælgererklæring, der er registreret i den digitale løsning, gøre en vælgererklæring, der er afgivet inden 

datoen for bekendtgørelsens ikrafttræden, altså i papirform, ugyldig. Ellers vil et parti, der benytter den 

digitale løsning, ikke kunne stole på løsningens opgivelse af antallet af indsamlede vælgererklæringer. Den 

digitalt afgivne vælgererklæring må være udtryk for, at borgeren har fortrudt den papirbaserede erklæring. 

§ 17-18. 

Da der her er tale om en overgangsordning fra det nuværende papirbaserede system til den digitale 

løsning, og partierne i øjeblikket ligger inde med vælgererklæringer, der indeholder personnumre, vil vi 

undlade at gentage vores syn på brugen af CPR-numre, idet vi opfatter registreringen, der fremgår af stk. 4, 

som en erstatning for den registrering, som vælgeren selv skulle foretage ved brug af den digitale løsning. 

Vi finder dog, at det optimale ville være, hvis borgeren fik tilsendt en mail med et link, som gjorde det 

muligt for vedkommende selv at foretage registreringen. Dermed ville vælgeren også få mulighed for at 

annullere erklæringen, hvis vedkommende i mellemtiden har fortrudt – og dermed stilles lige med borgere, 

der afgiver en vælgererklæring efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 

 

På vegne af hovedbestyrelsen for  

CenterPartiet – Det fælles bedste 

 

Per Schultz-Knudsen 

Landsformand 

Granvænget 11, 8990 Fårup 

Tlf. 51 86 39 50 


