Økonomi- og Indenrigsminister
Margrethe Vestager
Christiansborg
1240 København K

CenterPartiet, den 13. december, 2013.
Vedr.: Lovforslag om Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer.
CenterPartiets Hovedbestyrelse har med stor interesse læst lovforslag om Digitalisering af
proceduren for indsamling af vælgererklæringer. Det glæder os, at ministeren har taget initiativ til
at forbedre den demokratiske proces og sikkerheden i forhold til opbevaring af personfølsomme
data jf. Dataloven.
Ministeren har foreslået, at vælgeren henvender sig til partiet mhp. at tilmelde sig underskriftsproceduren (4.4.1), et forhold, ministeren gør opmærksom på, kan være et problem i forhold til
Registerloven (4.9.2).
Vi vil foreslå, at vælgeren går direkte til ministeriets hjemmeside, og der registrerer sig. Derved
undgår borgerne, der anvender IT-løsningen, at personfølsomme data ligger tilgængelige hos
partiet.
Partiet har alene behov for at kende antal af vælgererklæringer, så det kan anmelde sig til
ministeriet for at blive godkendt som opstillingsberettiget.
Vi anerkender, at der fortsat vil være behov for en manuel løsning, så alle borgere i Danmark –
uanset kendskab til og evne til at bruge IT-løsninger – har mulighed for at deltage i de
demokratiske processer i Danmark. Her gælder fortsat reglerne for opbevaring af personfølsomme
data.
Vi foreslår, at det er muligt at indsende de manuelle vælgererklæringer med passende mellemrum
til ministeriet, så partiet ikke ligger inde med disse data i op til 18 måneder.
Vi noterer os, at ministeren foreslår både en fortrydelsesret og en påmindelse om bekræftelse en
uge efter underskriften er foretaget. Bekræftelsen ugen efter bør være overflødig administration,
når der er sikret en fortrydelsesret. Fastholdes begge dele, ser vi det dels som en forringelse i
forhold til nuværende praksis, dels som en administrativ og dermed økonomisk byrde.
Vi foreslår, at gyldighedsperioden ændres, så en vælgererklæring er gyldig frem til førstkommende
valg til Folketinget, dog minimum 18 måneder, idet vælgeren jo med sin underskrift tilkendegiver,
at partiet bør kunne stille op til det følgende folketingsvalg. Denne tilkendegivelse bør være gyldig,
enten indtil valget har været afholdt, eller vælgeren har trukket sin underskrift tilbage.
Venlig hilsen med ønsket om en glædelig jul
Per Schultz-Knudsen og Tove F. Buch.
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