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Sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved forberedelse og afholdelse af
valg
Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed har i maj 2018 offentliggjort en trusselsvurdering om cybertruslen mod Danmark i 2018. 1 Af trusselsvurderingen fremgår det, at cyberangreb er et instrument i den politiske dagsorden og magtkamp, som bl.a. er blevet benyttet i forbindelse med afholdelse af valg i udlandet, hvor
angrebene har haft til formål at påvirke befolkningens holdning og tillid til bestemte
politikere samt skabe mistro til den demokratiske proces. Det kan ikke udelukkes, at
Danmark også kan blive mål for sådanne angreb. I den forbindelse offentliggjorde
regeringen den 7. september 2018 en handlingsplan, der indeholder 11 initiativer, som
skal ruste Danmark til bedre at modstå fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke
vores demokrati og samfund.
Jeg skal på den baggrund indskærpe vigtigheden af, at kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og øvrige valgansvarlige i kommunerne til enhver tid har fokus på og tager de
nødvendige skridt til at sikre, at valghandlinger kan afvikles forsvarligt og med højst
mulig grad af sikkerhed. Det skal herunder løbende overvejes, om der er behov for at
ændre interne procedurer eller iværksætte særlige foranstaltninger for at sikre den
nødvendige sikkerhed ved forberedelse og afholdelse af valg.
Opmærksomheden skal i den forbindelse særligt henledes på, at der ved brug af elektroniske valglister skal træffes foranstaltninger, som sikrer, at valghandlingen hurtigt
kan genoptages, hvis systemet bryder sammen, eller hvis der sker strømsvigt eller
lignende på valgdagen. De nødvendige foranstaltninger er beskrevet i de afsnit om
elektroniske valglister, der fremgår af de vejledninger om afholdelse af de enkelte valg,
som Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for valgene. Heraf fremgår
bl.a. følgende:
”Beslutter kommunalbestyrelsen at bruge en elektronisk valgliste, skal den træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at valgstyrerne ved gennemgangen af brevstemmerne
og valglisteførerne ved kontrollen af de fremmødte vælgere på valgdagen hurtigt går over til
at registrere manuelt på en papirudgave af valglisten, hvis systemet bryder sammen, der sker
strømsvigt eller lignende. På samme måde skal kommunalbestyrelsen have truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de manuelle registreringer efterfølgende bliver tastet
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Trusselsvurderingen findes her: https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/CTV2018_MAJ.pdf.

ind i den elektroniske valgliste, når det elektroniske system er kommet op at køre igen efter
et systemnedbrud m.v.”2

Det skal præciseres, at der ved brug af elektronisk valgliste til enhver tid skal være en
papirudgave af valglisten tilgængelig ved gennemgangen af brevstemmer og på det
enkelte afstemningssted på valgdagen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der i tilfælde af systemnedbrud, strømsvigt eller lignende fremskaffes en papirudgave af valglisten ved at udskrive en sådan på afstemningsstedet eller et andet sted. En papirudgave
af valglisten skal være til rådighed, så man med det samme kan påbegynde en manuel
registrering af brevstemmer eller vælgere.
Spørgsmål vedrørende dette brev eller sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med
afholdelse af valghandlinger i øvrigt kan rettes til Valgenheden i Økonomi- og Indenrigsministeriet på valg@oim.dk.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Se f.eks. afsnit 4.12. Elektronisk valgliste i vejledning nr. 9041 af 31. januar 2018 om afholdelse af folketingsvalg.
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