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Valgøkonomi - Finansieringsbehov
Fra medio 2019 skal alle landets kommuner have et nyt it-system til at understøtte afholdelsen af valg. Systemet afløser valgsystemet ”KMD-Valg”,
der hidtil er blevet anvendt af alle landets kommuner til udskrivning og
opgørelse af valgresultatet for kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger samt Europa-Parlamentsvalg.
Dette notat beskriver de økonomiske konsekvenser ved overgang til det nye
valgsystem samt indførelse af digitale valglister, der er en integreret del af
det nye valgsystem.
Notatet beskriver dertil økonomiske udfordringer på valgøkonomien som
følge af, at byen vokser.
Der afholdes i gennemsnit ét valg pr. år. Den økonomiske ramme til afholdelse af valg (valgkontoen) er på 5,3 mio. kr. Merudgifterne ved det nye ITsystem til at understøtte afholdelsen af valg kan opgøres som i tabellen
nedenfor.
2020
2021
2022 Gennemsnit
mio. kr. 2019
Systemudgifter
0,8
1,2
1,2
1,2
1,10
Følger af elektroniske valglister
0,5
0,9
0,3
0,2
0,47
Tilpasning til byens vækst
0,6
0,2
0,3
0,3
0,36
Serviceforbedring
0,0
0,0
0,1
0,0
0,01
I alt
2,0
2,3
1,9
1,6
1,94

På den baggrund optages der på driftsreserven i forbindelse med budget
2020 udgifter til afholdelse af valg på 2,3 mio. kr. i 2020, 1,9 mio. i 2021
samt 1,6 mio. kr. årligt fra 2022. For 2019 vil Kultur og Borgerservice blive
kompenseret for merudgifter via kommunekassen ifbm. forventet regnskab
for 2019.
Systemudgifter:
Vedr. systemudgifter forventes der for kommunerne generelt en gennemsnitlig besparelse på 15-20 pct. i forhold til prisen på det nuværende IT-system fra KMD. Besparelsen kan dog ikke realiseres i Aarhus Kommune. Dette skyldes, at Aarhus Kommune, som den eneste kommune i landet, allerede på nuværende tidspunkt har en økonomisk favorabel aftale med Strålfors for den væsentligste del af it-understøttelsen. Besparelsen forudsætter
desuden, at man allerede benytter digitale valglister/brevstemme-protokol,
hvilket ikke er tilfældet i Aarhus i dag.
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Digitale valglister:
Det er kommunens egen beslutning, om der skal indføres digitale valglister
på alle, nogle eller ingen afstemningssteder. Licensudgiften ligger dog i den
generelle systemudgift og kan i modsætning til tidligere ikke fravælges. Der
vil være udgifter til udstyr, netværk, support og undervisning ved digitale
valglister. Der vil være en betydelig forbedring af serviceoplevelsen for vælgerne, som kan gå til et hvilket som helst valgbord. Valgsekretariatet anbefaler på den baggrund, at de digitale valglister tages i brug i Aarhus Kommune. Der vil I den forbindelse være behov for yderligere stemmerum, for
at undgå kø efter markering i valglisten og udlevering af stemmesedlerne.
Byens vækst:
I takt med at byen vokser stiger udgiften til afholdelse af valg, da en del af
udgifterne stiger med befolkningstallet.
Serviceforbedring:
Der er tidligere fra valgbestyrelsen foreslået, at der ikke skal anvendes papstemmekasser til kommunal- og regionsrådsvalgene.
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