Yderligere informationer om valgundersøgelsen
Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på borgernes opbakning til det lokale
demokrati gennem deres valgdeltagelse. Desuden har undersøgelsen til hensigt at skabe
indblik i de processer og faktorer, som påvirker valgdeltagelsen ved kommunalvalg. Hvad er
det, som kan forklare, om borgerne stemmer eller ej? Og specielt hvordan kan man forklare
variationen i valgdeltagelse mellem forskellige grupper i samfundet?

Kommunalvalget er særligt egnet til at analysere valgdeltagelsen blandt forskellige grupper i
det danske samfund, bl.a. fordi det ikke er nødvendigt at have dansk statsborgerskab for at
opnå stemmeret til kommunalvalgene. For mange nydanskere er kommunalvalgene ofte det
første valg, som de har mulighed for at stemme til. I lyset af den nylige ændrede kommunestruktur er det desuden interessant at undersøge, om opbakningen til det lokale demokrati er
uforandret. Projektet vil derfor også forsøge at afdække udviklingen i den lokale valgdeltagelse over tid, idet der i forbindelse med kommunalvalgene i 1997 og 2001 ligeledes blev
gennemført en undersøgelse af valgdeltagelsen, dog kun i en række udvalgte kommuner.
Alle de deltagende kommuner vil modtage en oversigt over valgdeltagelsen i kommunen ved
kommunalvalget 2009 fordelt på køn, alder, uddannelse og herkomst. Dette giver bl.a. mulighed for se, hvordan valgdeltagelsen til kommunalvalget fordeler sig på forskellige befolkningsgrupper og dermed belyse, om der er særlige grupper, der bør sættes øget fokus på
fremover i forhold til at øge deres opbakning til det lokale demokrati. Derudover giver oversigten mulighed for at sammenligne valgdeltagelsen fordelt på forskellige grupper på tværs
af kommuner.

Det eneste de deltagende kommuner skal bidrage med - umiddelbart efter valget - er at indtaste oplysninger om, hvorvidt de stemmeberettigede borgere har deltaget i valget eller ej
inden valglisterne destrueres. I praksis indtastes oplysningerne om de stemmeberettigede
borgeres valgdeltagelse (som 0 og 1) i en indtastningsskabelon (excel-ark), som er opdelt på
afstemningssted. Dette ark vil forud for valget blive tilsendt den ansvarlige i kommunen.
Hvortil oplysningerne skal sendes efter indtastning har fundet sted, vil blive oplyst i et senere
brev. Deadline for indsendelse af oplysningerne baseret på valglisterne er den 8. december 2009.
Indenrigs- og Socialministeriet har givet tilladelse til, at der gives adgang til valglisterne efter
valget i det nødvendige tidsrum i forbindelse med projektet. Det kan i givet fald medføre for
de deltagende kommuner, at den tilintetgørelse af valglisterne, som skal gennemføres efter
den kommunale og regionale valglovs § 106, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 144 af 24. februar

2009), 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 forskningsprojektet, der nødvendiggør adgang til valglisterne. Det forventes i skrivende stund at være indtil
den 8. januar 2010, men de deltagende kommuner vil få nærmere besked herom. Herefter
vil de deltagende kommuner skulle destruere valglisterne, herunder også evt. genparter af
den udfyldte indtastningsskabelon (excel-ark), som er anvendt til indrapportering af valgdeltagelsen i kommunen på grundlag af valglisterne. Det skal i den forbindelse indskærpes, at
kommunalbestyrelserne efter persondatalovgivningen ikke må udlevere oplysningerne, herunder genparter af den udfyldte indtastningsskabelon, til tredjemand, herunder politiske partier m.v.

./.

Efter indsamlingen af data om valgdeltagelse vil Danmarks Statistik sammenkoble oplysningerne med andre informationer fra de offentlige registre, hvorefter forskerne fra Københavns
Universitet vil gennemføre analyserne. Undersøgelsesresultaterne vil naturligvis blive præsenteret i anonymiseret form, og der er indhentet tilladelse fra Datatilsynet til at gennemføre
projektet. Brevet fra Datatilsynet vedlægges til orientering.
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