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1 Formål 
Valqudskrivningssysternet benyttes til at uclskrive valgkor1 0'1 valglister sarnt det ovrige 
valgrnateriale der skal benyttes op til selve valgdagen. 

Valgudskrivningssysternet er et bestillingssystem der igangsættes når der udskrives valg. 
Systemet benyttes til folketingsvalg, EU-valg, EU-parlamentsvalg, folkeafsternning, 
menrghedsrådsvalg, kommunalvalg og regronsrådsvalg. 

Endvrdere benyttes valgudsknvnrngssystemet når der afvikles lokale valg i kommunerne. 
Da systemet er et bestillrngssystem der igangsættes i forbindelse med afviklrngen af valg er 
det ikke mulrgt lobende at foretagc målinger af driften da systernet er inaktivt i de perioder 
hvor der ikke afvlkles valg. 

Mellem valgene vedligeholdes valgudskrivningssystemet. Det sikre, at systemet er fejlfrit samt 
at det til enhver tld opfylder den gældende lovgivning. 

2 Målepunkter på brugerhandlinger 
Basisfunktioner i KMD Valgudskrivnlngssystemet. 
Efterfølgende er en beskrivelse af de basisfunktloner der or i KMD's Valgudskrivningssysteme, 
herefter forkortet VU. 

A: 
VU kan fleksibelt, let og hurtrgt skaleres op og/eller ned med hensyn tll antal brugere, 
datamængder 0'1 understøttende lokaliteter i komrnun~n. 

B: 
J VU fmdes et bestiJliflgsreglstcr, dcr kan anvendcs tit udtræk at valgkort 09 vaJgJister, 
herunder antal valglister, antal borde pr. valgsted samt opgørelse af antal vælgere pro 

afstemningssted. 

C: 
VU giver mulighed for decentral udskrivning af rnateriale til afgivning af brevstemmer 
(følg~brev) 

D: 
VU indeholder en vælgerbase (efter ajourføringen fra CPR meel vælgeroplysningerne), hvortil 
der er forespørgselsadgang, samt mulighed for decentralt at kunne slette og oprette vælgere. 

E: 

Vælgerdatabasen indeholder aile stemmebcrettigede vælgere til det aktuelle valg. 

F: 

Forespørgselsadgang til vælgerdatabasen kan ske ved hjælp af personnurnrner, fødselsdato, 
navn og adresse eller en komblnation herat. 
Følgende detailoplysninger kan vises ved forespørgsel: vælgers navn, adresse (samt 
ddresscbeskyttelse, hvis en sådan findes) personnummer, afstcmningssted - hvortil vælger 
kan afvige stemme, vælgernummer, valgbordsnummer samt oplysninger om aktuelle valg. 

G: 
VU kan håndtere folgende valgarter: Komrnune- 0'1 regionsrådsvalg, folketingsvalg, EU- 
parlarnentsvalg, folkeafsternnrng, menighedsrådsvalg, lokale valg, ældrerådsvalg. 

H: 
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VU anvender CPR-vejreglsters OplYSfllflger om distnktslflddellflg/afslemnlngsomrðder med 
mulighed for decentr<-tlt dt kunne slette, ænclre 09 oprette afstcmningsområder. 

på næste side beskrives de leverancer af valgkort og valgllstcr m.m, som KMD garantercr i 

forblndelse med modtagelsen af vælgeroplysnlngerne fra CPR. 

De cnkelte dage, og leverancerne på dlsse dage, er I overensstemmelse med den gældende 
lovgivning på valgområdet. 

3 Udtørelse at de udvalgte målepunkter 
Ikke relevant I denne forbmdelse. 

4 Flow over brugerhandlinger med udvalgte målepunkter 
Det følgende er en beskrlvelse af de aklivlteter der genflemføres I VU I forbindelse med 
afvlkllflgen af et af de følgende valg. 

Folketingsvalg, Folkeafstemnlng, Europa-Parlamentsvalg samt Kommune- og regionsrådsvalg 

behandles under et. 

Dage fpr 
valg<l~gen. 

, 

15 

Beskrivelse 

5 

Kornmunerne afslutter indberetning af: 
. Folkeregister hændelser tll hovedkørsel (via 

CPR) 
. Ændrînger vcdrørende afstemningssteder (via 

AlOI 
Nallen til 14.-dagen sender CPR/CSC udtrækket tll 

hoveclkørslen tll KMD. 
KMD leveret tll kommunerne: 

. Valglister rnm. (hovedkørsel) 
. Valgkort, der skal udsendes fra komrnunen 

(hovedkørsel) 
. 

Valgkort (hovedkørsel) leveres tli kornmunerne eller af 
KMD tll Rostbesørgelse 

Kommuneme afslutter Indberetnlng af Folkereglster 
hændelser III su lementkørsel via CPR) 

Natten tll 6.-dagensender CPR/CSC udtrækket tll 

su plementkørslen 
_. 

. 
KMD leverer valgkort (supplementkørsel) tll 

I postbesørqelse 

-- Væl erne modta er val kort hovedkørsel 

Kommunerne modtager val glister mrn. 

. ~_I.ementkørsel) 

--1 

--.-j 

14 

r 
, 

7 

6 
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Dage fpr Beskrivelse 
valg.dagen. 

Komm'unerne afslutter indberetníng af ændrlnger 2S 
vedrørende afstemnlnqssteder (via AlOl) 

11 KMD rnodtager ændrlngsudtræk fra Klrkemlnisterlet til 

. 
.vælgere der h.!'r lost sognebånd, Inden pastorale 

I 
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I f1ytnrnger, præsteflytninger o.g vælgere der har afgivet 
, 

! brevstemmer elekt ronisk. 
---.--.- _. i Kommuncrnc afsluttcr indbcretning at Folkcrcgister 

I hænd~lse.rJvla CPR) 

..' Natten til 10.-daqen sender CPR/CSC udtrækket 
! KMD. !everer valglister mm. tH~o.mmL!nerne 
L.'{~lgbestyrelserne mo.dtager val lister mm. 

Væl erne mo.dta er val kort 

10 
7 

6 

5 

Ældrerådsvalg 
Servicemål aftale rned kurnmuncn i forbindelse rned bestillingen 

Lokale valg 
Servicemål aftale med kornrnunen i fo.rbindelse med bestillingen 

5 Detaljeret beskrivelse at mãlepunkter 
Ikke relevant. Se punkt 4. 

6 Beskrivelse at mãlepunkter 
Ikke relevant. Se punkt 4. 
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