
Folketingets Kommunaludvalg

Folketingets Kommunaludvalg har d. 15. marts 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 38 
(L 132) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Marlene Borst Hansen (RV).

Spørgsmålnr. 38:

”Nogle har den opfattelse, at man efter en valghandling vil kunne spore, hvem der har 
afgivet en stemme, og at man, hvis man ved nøjagtigt, hvornår stemmen er afgivet, og 
hvem der på dette tidspunkt afgav stemme, efterfølgende vil kunne udlede, hvad den 
pågældende vælger på det pågældende tidspunkt satte kryds ved. Kan ministeren 
klargøre, hvilken sikkerhed der er omkring stemmeafgivningen?”

Svar:

Jeg vil gerne endnu engang slå fast, at e-valg ikke vil blive gennemført i Danmark, 
med mindre vi kan være sikre på, at stemmehemmeligheden kan bevares. Stemme-
hemmeligheden er i dag et fundamentalt og grundlovssikret princip ved afholdelse af 
valg i Danmark, og det skal det også være fremover. 

I min tale ved Folketingets Kommunaludvalgs høring om e-valg den 13. marts 2013 
sagde jeg følgende om stemmehemmeligheden, herunder sporbarheden af den enkel-
tes stemme: 

”Jeg vil her særligt fremhæve, at digitale valg selvfølgelig skal opfylde de samme krav om 
anonymitet og stemmehemmelighed som traditionelle valg. Det er i den sammenhæng helt
afgørende, at der naturligvis ikke kan foretages en kobling mellem den enkelte vælger og 
vælgerens stemme. Vælgeren skal stadig aflevere sit valgkort og krydses af på valglisten. 
Vælgeren får så udleveret noget andet end en papirstemmeseddel - det kunne f.eks. være 
et smartcard. Men dette smartcard er lige så anonymt som papirstemmesedlen. Det inde-
holder ingen personhenførbare oplysninger. Så når vælgeren står i stemmeboksen, vil ved-
kommende være fuldstændig anonym, ligesom det er tilfældet i dag. Så kravet om anonymi-
tet og stemmehemmelighed går regeringen ikke på kompromis med. ”

Der vil i forbindelse med udbuddet blive stillet krav til sikring af, at vælgeren heller ikke 
kan knyttes til en afgivet stemme ud fra en oplysning om, hvilket tidspunkt vælgeren
har afgivet sin stemme på, herunder f.eks. ved, at det ikke skal være muligt at se, på 
hvilket tidspunkt en digitalt optalt stemme er afgivet.

Der henvises i øvrigt til svarene på spørgsmål nr. 3, 4 og 9 (L 132) fra Folketingets 
Kommunaludvalg.
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