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Alternativet digitaliserer indsamling af vælgererklæringer 

Som det første parti i Danmark kan Alternativet nu modtage vælgererklæringer digitalt. Partistifter og 

politisk leder Uffe Elbæk kalder den nye digitale løsning ”afgørende” for at komme i mål med de sidste 

vælgererklæringer. 

 

Den 1. november bliver al kommunikation mellem borgerne og det offentlige digitalt. Det gælder bare 

ikke vælgererklæringer, som staten først vil digitalisere engang i 2015. Men da valget kan være lige rundt 

om hjørnet, har Alternativet taget sagen i egen hånd og udviklet en digital løsning, der betyder at borgere 

for første gang nogensinde kan underskrive og aflevere en vælgererklæring digitalt.  Løsningen er 

godkendt af Indenrigsministeriet.  

 

Opgør med bureaukrati 

Indtil nu har borgeren selv skulle sende vælgererklæringen ind til partiet, når den er kommet retur fra 

kommunen. Og endda med gammeldags brev og frimærke, hvilket har været frustrerende både for 

Alternativet og for de mange tusinde borgere, der ikke har kunnet forstå at processen er så bureaukratisk 

og langsommelig i en ellers ganske moderniseret verden.  Med Alternativets nye digitale løsning kan 

borgeren tage et billede af den godkendte vælgererklæring og oploade billedet på hjemmesiden.  

Det bliver altså væsentlig nemmere at aflevere de godkendte vælgererklæringer.   

Uffe Elbæk siger: ”Det er et afgørende skridt for os, at vi nu digitalt kan modtage vælgererklæringer, fordi 

mange borgere forståeligt nok synes, det er besværligt at sende et brev. Og når man tænker på, at vi 

allerede er halvvejs med de godkendte vælgererklæringer, og endda har over 20.000 ude i kommunerne 

eller hos borgerne, glæder det mig utroligt meget, at man nu med et par klik på telefonen eller 

computeren kan sende vælgererklæringen til os.” 

 

Det er anden gang, at det lykkedes for Alternativet at modernisere processen med indsamling af 

vælgererklæringer. Alternativet har nemlig siden maj givet borgere mulighed for at underskrive en 

vælgererklæring digitalt på Alternativet.dk.  Med den nye løsning har Alternativet dermed gjort hele 

processen digital.  

 

Den nye digitale løsning findes her: 

www.alternativet.dk/secure/ 

 

Fra lørdag den 1. november kl. 12.00 kan man aflevere sin vælgererklæring digitalt på alternativet.dk 
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Fakta: 

 

- Alternativet har allerede modtaget over 10.000 godkendte vælgererklæringer på  den 

gammeldags facon. 

 

- Over 20.000 vælgererklæringer ligger og venter hos borgerne eller til behandling i kommunen. 

 

- Indenrigsministeriets valgkontor har godkendt Alternativets digitale løsning. 

 

- Den digitale løsning lever op til persondataloven og krav om kryptering af personfølsom data. 

 

- I maj 2014 fik Alternativet tilladelse til at lave en digital løsning til underskrift af 

vælgererklæringer.  
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