Aktstykke nr. 8

Folketinget 2019-20

Afgjort den 10. oktober 2019

8
Social- og Indenrigsministeriet. København, den 2. oktober 2019.

a.

Social- og Indenrigsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at § 15.11.01. Departementet i 2019 tilføres 5,1 mio. kr. til brug for udvikling af en ny digital løsning til brug for indsamling af vælgererklæringer.
Udgiften på 5,1 mio. kr. finansieres af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

b.

Den daværende VLAK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 22. marts 2019 en politisk forligsaftale om en
ny procedure for indsamling af vælgererklæringer til brug for anmeldelse af nye partier, der ønsker at
stille op til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.
Aftalepartierne fandt, at den nuværende procedure for indsamling af vælgererklæringer burde ændres, så proceduren ikke kan omgås i strid med reglerne. Aftalepartierne lagde desuden vægt på, at
proceduren for indsamling af vælgererklæringer bliver mere brugervenlig for både partierne og vælgerne.
Aftalepartierne var derfor enige om at ændre lovgivningen, således at indsamling af vælgererklæringer som noget nyt skal ske ved brug af et portalsystem.
Med et portalsystem vil de nye partiers indsamling af vælgererklæringer fremgå af en fælles og samlet oversigt på en hjemmeside på internettet (en portal). På denne portal vil vælgerne kunne vælge det
parti, de ønsker at støtte, identificere sig med NemID (eller et eventuelt fremtidigt tilsvarende elektronisk identifikationsmiddel) og bekræfte deres støtte til det pågældende parti. Efter en eftertænksomhedsperiode på 7 dage skal vælgeren på ny bekræfte sin støtte til det pågældende parti med NemID (eller et eventuelt fremtidigt tilsvarende elektronisk identifikationsmiddel), hvis vælgeren fortsat
ønsker at afgive en vælgererklæring. Når vælgeren har gjort dette, vil der være afgivet en gyldig vælgererklæring.
Vælgerne skal fortsat kunne afgive en vælgererklæring efter en papirbaseret metode, hvis de har behov herfor.

CY000121

2

Aftalepartierne var desuden enige om, at der skal arbejdes for, at en portal til brug for indsamling af
vælgererklæringer kan idriftsættes hurtigst muligt, og at forslag til de nødvendige lovændringer
fremsættes i folketingssamlingen 2019-20.
Det tidligere Økonomi- og Indenrigsministerium, nu Social- og Indenrigsministeriet, har i forlængelse af indgåelsen af den politiske forligsaftale gennemført et forprojekt i perioden fra marts til august
2019 med henblik på at forberede udviklingen af den nye digitale løsning til brug for indsamling af
vælgererklæringer. På baggrund heraf er det ministeriets vurdering, at udviklingen nu kan igangsættes.
Det er på nuværende tidspunkt Social- og Indenrigsministeriets umiddelbare vurdering, at udgifterne
til udviklingen af den nye digitale løsning vil udgøre 5,1 mio. kr. i 2019.
Fra 2020 og frem vil de årlige udgifter til drift og videreudvikling af den nye digitale løsning blive
optaget på de årlige finanslove.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift
§ 15.11.01.

§ 35.11.01.

Departementet
10. Almindelig virksomhed
22. Andre ordinære driftsomkostninger
Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
49. Reserver og budgetregulering

5,1 mio. kr.

-5,1 mio. kr.

c.

Aktstykket forelægges Folketingets Finansudvalg for at kunne igangsætte udviklingen af den nye digitale løsning snarest med henblik på at opfylde den politiske forligsaftale af 22. marts 2019 om en
ny procedure for indsamling af vælgererklæringer, hvoraf det følger, at en ny portal til brug for indsamling af vælgererklæringer skal idriftsættes hurtigst muligt.

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at § 15.11.01. Departementet i 2019
tilføres 5,1 mio. kr. til brug for udvikling af en ny digital løsning til brug for indsamling af vælgererklæringer. Udgiften finansieres af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag.
På forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages følgende:
§ 15.11.01.
§ 35.11.01.

Departementet
Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
5,1 mio. kr.
-5,1 mio. kr.
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f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 2. oktober 2019

ASTRID KRAG
/ Hans B. Thomsen
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 10-10-2019

