
 
 
 

                                                                                                 
 

 

 

 

Til høringsparterne 

 

 

 

 

 

 

Vedr. høringssvar til vælgererklæringsbekendtgørelsen 

 

Social- og Indenrigsministeriet skal herved kvittere for de høringssvar, som ministeriet 

har modtaget i forbindelse med høringen over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om 

anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af 

vælgererklæringer (vælgererklæringsbekendtgørelsen). 

 

En række af de modtagne høringssvar knytter sig til forhold, der er lovfæstede, og 

som således ikke kan ændres i en bekendtgørelse (f.eks. den såkaldte eftertænksom-

hedsperiode).  

 

Andre bemærkninger vedrører forhold, der ikke er af en sådan karakter, at det er hen-

sigtsmæssigt at regulere dem ved bekendtgørelse. Det drejer sig f.eks. om Social- og 

Indenrigsministeriets interne sagsgange og andre procesmæssige forhold, som ikke 

fastsætter rettigheder eller pligter over for andre. De modtagne høringssvar vil gene-

relt indgå i ministeriets videre arbejde og overvejelser, uanset at de ikke kommer til 

udtryk i konkrete ændringer af bekendtgørelsen. 

 

Høringssvarene har imidlertid givet ministeriet anledning til at foretage følgende præ-

ciseringer i bekendtgørelsen: 

  

- I bekendtgørelsens § 8, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., præciseres det, at et 

partis registrering af en vælgers ønske om tilbagetrækning af en vælgererklæ-

ring henholdsvis erklæringen om tilbagetrækning af en vælgererklæring skal 

ske inden for en periode på 7 dage fra modtagelsen. 

 

- I bekendtgørelsens § 8, stk. 3, 5. pkt., præciseres det, at partiet umiddelbart 

efter at have modtaget vælgerens erklæring om tilbagetrækning af en vælger-

erklæring skal tilintetgøre vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om 

vælgerens afgivelse af vælgererklæring, som partiet måtte opbevare. Dette 

præciseres tilsvarende i § 14, stk. 5, 4. pkt., og § 15, stk. 4, 4. pkt. For så vidt 

angår støttetilkendegivelser præciseres dette i § 7, stk. 6, 5. pkt. 

 

De foretagne ændringer fremgår med ændringsmarkering i den vedlagte bekendtgø-

relse. 
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