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Som opfølgning på undersøgelsen af valgdeltagelsen ved kommunal- og regionalvalget i 2013 og Europa-Parlamentsvalget i 2014 vil Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i
samarbejde med en forskningsgruppe ved Københavns Universitet ledet af professor
Kasper Møller Hansen undersøge valgdeltagelsen ved det kommende folketingsvalg i
2015.
Der vil være tale om en analyse af valgdeltagelsen ved folketingsvalget med henblik
på at sammenligne valgdeltagelsen ved de tre typer valg (kommunal- og regionalvalg,
Europa-Parlamentsvalg og folketingsvalg) samt en undersøgelse af, hvordan valgdeltagelsen fordeler sig på forskellige persongrupper ved folketingsvalg, der er et valg
med en generelt højere valgdeltagelse. Det bemærkes, at alle kommuner kan deltage
i undersøgelsen, dvs. uanset om kommunen anvender digitale eller papirbaserede
valglister.
Økonomi- og Indenrigsministeriet finder det vigtigt, at der fortsat indsamles viden om,
hvilke grupper af borgere der stemmer, så fremadrettede indsatser kan målrettes for
at sikre en høj valgdeltagelse. Ministeriet vil på denne baggrund opfordre alle kommuner til at deltage, da dette vil give det bedst mulige datagrundlag for undersøgelsen.
De deltagende kommuner skal indsamle og levere valglisterne fra folketingsvalget
videre til Kasper Møller Hansen. Kommuner, som ønsker at deltage, kan rette henvendelse til Kasper Møller Hansen på e-mail: kmh@ifs.ku.dk eller tlf.: 35 32 33 92.
For de kommuner, som vælger at deltage i undersøgelsen, kan det medføre, at den
tilintetgørelse af valglisterne, som skal gennemføres efter § 104, stk. 3, i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014), ikke som anført skal foretages, så snart klagefristen er udløbet, og eventuelle klager over valget er endeligt afgjort, men skal afvente gennemførelsen af den del af undersøgelsen af valgdeltagelsen, som nødvendiggør adgang til valglisterne. De deltagende kommuner vil modtage
en særskilt meddelelse fra Kasper Møller Hansen, når valglisterne kan tilintetgøres.
Økonomi- og Indenrigsministeriet håber, at din kommune vil være interesseret i at
deltage i undersøgelsen.
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