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Tilbud på samlet løsning til afholdelse af digitalt understøttede 
generalforsamlinger, indsamling af borgerforslag, høringer, m.m. 
 
Hvordan får vi flere aktive deltagere i det lokale demokrati? Efter mange års 
tilbagegang i deltagelsen ved traditionelle lokaldemokratiske metoder, har forsøg 
med digitale generalforsamlinger i lokale foreninger og boligafdelinger vist, at man 
kan få mange flere til at deltage ved at sætte strøm til deltagelsesmulighederne i det 
lokale demokrati: 
 

- Flere forslag	
- Mere debat	
- Flere kandidater	
- Større fremmøde ved fysisk møde (v. digital forslagsstillelse inden møde) 	
- Højere stemmeprocent	

 
Erfaringerne viser også, at ”graden” af digitalisering af demokratiske 
deltagelsesmuligheder skal kunne varieres. I nogle lokale sammenhænge er der fx 
”kun” behov digital forslagsstillelse og kandidatopstilling, mens man i andre med 
fordel kan digitalisere hele processen. Og så er der situationer, fx ved borgerforslag, 
hvor det skal være muligt at benytte både de digitale og de traditionelle 
deltagelsesmuligheder. Lokaldemokrati 2.0 understøtter fuldt ud både digitale og 
traditionelle deltagelsesmuligheder (fx brevstemmer, postale forslag, m.m.). 
 
I alle tilfælde er der en berettiget forventning om, at hele processen gennemføres i 
fuld overensstemmelse med fundamentale demokratiske krav, bl.a. en sikkerhed for 
at det kun er deltagelsesberettigede borgere eller medlemmer, der har adgang til at 
deltage, at stemmerne (eller støtter ved borgerforslag) registreres og optælles 
korrekt, og at der er fuld anonymitet i stemmeafgivelsen, m.fl. 
 
 
Mange behov - en samlet løsning 	
Assembly Voting har udviklet en samlet End-to-end løsning, der let kan sættes op til 
de forskellige typer af lokale demokratiske aktiviteter, fx borgerforslag, høringer, 
generalforsamlinger, afdelingsmøder, lokalråd, og lign. Løsningen bygger på 
dokumenteret sikre systemer, og procedurer for systemhåndtering. Herunder 
efterlevelse af de nye krav til håndtering af persondata jf. Persondataforordningen, 
der træder i kraft 25. maj 2018. 

Assembly Voting	
Park Allé 382	
2605 Vallensbæk	
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Med Lokaldemokrati 2.0 får Kommunen en løsning, der ud over at løse ”egne” 
lokaldemokratiske opgaver som fx Borgerforslag og høringer, samtidig kan tilbydes 
lokale foreninger, råd, m.m. hvor der er behov for at gennemføre lov- og 
vedtægtsbestemte møder og generalforsamlinger. Med i tilbuddet er bl.a.: 
 

- Grundopsætning af Lokaldemokrati 2.0 til kommunen	
- Introduktion til brug af Lokaldemokrati 2.0	
- Let betjent back end til opsætning af kommuneside og lokale foreninger 	
- Hotline service 8:00 – 20:00 på mail og tlf.	
- Drift og hosting af systemer	
- Løbende udvikling af funktioner, sikkerhed og tilgængelighed 	

 

Løsningen indeholder forskellige administrationsniveauer, så man let kan delegere 
ansvaret for afholdelse af en generalforsamling til en eller flere lokale brugere, fx 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Løsningen benyttes bl.a. i DGI, fsb, Boligkontoret Danmark, DAB, Bo-Vest, BOSJ, 
Boldklubben Skjold, m.fl. 
 
 
Kort om Assembly Voting 
Med mere end 20 Mio. vælgere og 20.000 kandidatvalideringer er vi Danmarks 
største leverandør af løsninger til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger.  
 
Vi har leveret digital demokratisk infrastruktur siden 2001, og har stor erfaring i at 
udvikle og implementere sikre processer og systemer til afholdelse af dokumenteret 
sikre demokratiske valghandlinger i bl.a. kommuner og medlemsforeninger i hele 
Skandinavien. Herunder digitale løsninger til kandidatopstilling, formel 
forslagsstillelse, debat, m.m. 
 
Vi har stor erfaring med implementering og drift af komplette og dokumenteret sikre 
digitale valgsystemer, og vil kunne levere en samlet løsning af gennemtestede 
systemer og processer til afholdelse af digitale generalforsamlinger i foreninger. Alle 
anvendte løsninger kontrolleres løbende af uvildige revisionshuse. 
 
Nedenfor gennemgås de enkelte dele i løsningen mere indgående. Er der spørgsmål 
eller brug for en uddybning er du velkommen til at kontakte mig. Vi stiller ligeledes 
gerne op til en præsentation af mulighederne i Lokaldemokrati 2.0 
 
Med venlig hilsen 
 
Jacob Banja Gyldenkærne 
+45 26846644 
jacob@aion.dk 
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Lokaldemokrati 2.0 
 
Med Lokaldemokrati 2.0 får Kommunen et sikkert og let betjent system, der med et minimum af 
administrative ressourcer, kan gennemføre fuldt ud dokumenterede lokale generalforsamlinger, 
rådsmøder, m.m. 

 
Mødedelen 
Den indledende proces op til afholdelsen af den fysiske 
møde / generalforsamling. Løsningen kan også sættes 
op til indsamling af borgerforslag i kommunen: 
 
• Deltagervalidering: Vælg mellem NemID/Mobil 
validering eller NemID/adressebaseret CPR-opslag.  
 
• Brugerprofil: Ved deltagervalidering laves en 
brugerprofil, der anvendes ved efterfølgende log ind.  
 
• Kandidatopstilling: Opsætning af kandidatregistrering 
til fx formandspost, bestyrelse, udvalg, m.m. 
  
• Forslagsstillelse: Opsætning af forslagsregistrering 
(evt. med Ændringsforslag) ved fastsættelse af 
opstarts- og lukketidspunkt. Løbende notifikationer til 
forslagsstiller og bidragsydere til forslag.  
 
• Kvalificering af forslag: Tilføjelse af billeder, videoer, 
dokumenter, m.m. til det enkelte forslag og til de 
øvrige bidrag til forslag. 
 
• Statiske sider: Oprettelse af sider til fx nyheder, 
dagsorden, mødedokumenter, m.m. 
 
• Arkivfunktion: Forslag, kommentarer, 
afstemningstekster og afstemningsresultater arkiveres 
automatisk efter endt generalforsamling, og ”fryses” så 
de ikke kan redigeres. 
 
• Anonymisering: Man skal være logget ind for at se 
afsendere af forslag, indlæg og kandidater. Ved 
arkivering anonymiseres alle afsendere. 
 
• Administration: Let betjent back end, der ikke kræver 
særlige it-kompetencer. 
 
• Hotline service: Telefon og mail fra 8:00-20:00. 

 
Bemærk: Mødemodulet opdateres løbende ift. nye 
funktioner, sikkerhed, tilgængelighed og lovkrav.  
	

	
Det kræver ikke særskilte IT-kompetencer at anvende 
Lokaldemokrati 2.0. Det er primært at fastsætte  
datoer og tidspunkter for de enkelte faser. Derefter  
tilpasses funktionerne automatisk de angivne deadlines.  
 
 
 

	
	

I Lokaldemokrati 2.0 er det let og sikkert at stille  
forslag, ændringsforslag, lave kommentarer eller på  
anden måde deltage i den demokratiske proces. 
 
Der sendes notifikationer til brugerne når der er  
aktivitet på et forslag man har bidraget til. Brugerne  
notificeres også umiddelbart før en fase afsluttes,  
fx 2 dage før der lukkes for forslagsstillelse og eller  
for stemmeafgivelse.    
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Valgdelen 
I Lokaldemokrati 2.0 er der indbygget et let tilgængeligt 
valgsystem til gennemførelse af sikre og 
dokumenterede afstemninger blandt borgere i 
kommunen.  
 
• Opsætning af valg; En dirigentprofil giver adgang til 
valg-backend, hvor alle indkomne forslag, 
ændringsforslag og kandidater automatisk indlæses fra 
mødedelen. Ændringsforslag og kandidater fra et evt. 
fysisk møde kan yderligere tilføjes. 
 
• Stemmeprincipper; Gruppering af forslag ved 
ændringsforslag, kaskadevalg, m.fl. 
 
• Stemmeret: Det er kun validerede brugere, der er 
logget ind på en Lokaldemokrati 2.0 side, der har 
mulighed for at stemme digitalt. 
 
• Hybridvalg; Systemet gør det muligt at fastholde 
muligheden for brevstemmer, fx afgivet på det fysiske 
møde. Der er indbygget stemmeindberetningsfunktion 
til brevstemmer i valgsystemet. Her registreres, 
opgøres og valideres brevstemmer og digitale stemmer 
til et samlet valgresultat. 
 
• Hotline service; Telefon og mail fra 8.00-20.00 hver 
dag i afstemningsperioden 
 
• Systemsikkerhed; Serverovervågning hele døgnet 
gennem hele afstemningsperioden. 
 
• Valgdokumentation; Valgresultat og dokumentation 
med log over valgets gennemførelse. 
 

 
Bemærk:  Valgdelen af systemet opdateres løbende ift. 
nye funktioner og sikkerhed, samt kompatibilitet med 
nye browsere og mobile enheder.  

 
 

 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valgsystemet er meget intuitivt og let at anvende for  
vælgerne, og er er bygget op omkring Danmarks mest  
til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger. Systemet 
benyttes bl.a. ved Ældrerådsvalg og integrationsråds- 
valg i kommuner, Overenskomstvalg og bestyrelses- 
valg i foreninger og organisationer.  
 
Valgsystemet bygger på internationale anbefalinger  
til e-valg, og kontrolleres løbende af uvildige  
revisionshuse. 
	
	
	

	
	
Når valgresultatet er opgjort og godkendt, gøres det 
automatisk tilgængeligt på forsiden af Kommunens 
Lokaldemokrati 2.0 side. Alle bruger får en notifikation  
om valgresultatet tilsendt. 
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Opsætning til borgerforslag og høringer 
Med Lokaldemokrati 2.0 kan kommunen let sætte systemet op til indsamling af 
borgerforslag eller til gennemførelse af lokale høringer.  
 
I systemet aktiveres fx Borgerforslag, hvorved systemet automatisk overgår til 
”Borgerforslagsmode” med: 
 

- Valideret deltagelsesret inden for et geografisk afgrænset område, v. 
indbygget NemID og CPR-opslag i adresseregister, så kun myndige borgere 
i lokalområdet kan deltage. 	

- Forslagsstillelse, hvor validerede borgere kan stille et forslag til 
efterfølgende afprøvning af opbakning fra andre borgere i lokalområdet	

- Dokumenteret sikker ”støtteerklæring” med valideret deltagelsesret via 
NemID og adresseopslag til de enkelte forslag	

- Tidsperiode for aktive forslag og antal påkrævede støtter til videre 
behandling fastsættes i back end	

- Sortering efter nyeste, mest støttede, etc., samt ”støttestatus” (antal støtter 
ud ad påkrævede) vises i systemet	

- Dokumenteret resultatopgørelse og arkivering af forslag efter endt 
periode med mulighed for støtteerklæringer til forslag	

 

 
 
Systemet er intuitivt og let at anvende for brugerne. Skulle der være udfordringer, kan brugeren 
anvende Hotline servide, der har åbent fra 8:00 - 20:00 hver dag 
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Først når din deltagelsesret er valideret har du mulighed for at stille et borgerforslag eller støtte et 
eksisterende forslag.  
 

 
Støttemål og støtteperioden til borgerforslaget kan ændres i backend efter ønske.  
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Oversigt over de aktive forslag med sorteringsmulighed gør systemet let og overskueligt for borgerne.  
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Processen 
 
Lokaldemokrati 2.0 leveres som en software as a service løsning og kan overdrages 
til kommunen i fuld funktionsdygtig stand inden for 24 timer efter indgået aftale. Vi 
anbefaler dog en proces hvor Kommunen og evt. foreningsrepræsentanter 
introduceres til løsningen som en del af overleveringen. 
 
 
1. Introduktion - workshop 
 
En gangs aktivitet ved opstart af aftale om Lokaldemokrati 2.0 (2 timer) 
 

✗ Generelle anbefalinger: Gennemgang af erfaringer og anbefalinger til brug af 
Lokaldemokrati 2.0 i kommunen	

✗ Funktioner i systemer: Gennemgang af funktioner og opsætningsmuligheder	
✗ Processer: Gennemgang roller, aktiviteter og timing 	
✗ Kommunikation og mediebrug: Kommunikation af digitale 

deltagelsesmuligheder (Assembly Voting tilbyder templates)	
✗ Opsætning af Lokaldemokrati 2.0: Deltagerne opsætter forskellige digitale 

begivenheder, fx Borgerforslag og generalforsamling 	
✗ Udlevering af kort brugervejledninger	

 
 
2. Drift af system 
 
Assembly Votings løbende driftsaktiviteter i aftaleperioden for brug af 
Lokaldemokrati 2.0: 
 

✗ Hosting, serverovervågning og systemlog	
✗ Resultatvalidering med valgbog og dokumentation	
✗ Hotline support – administratorer og brugere	

 
 
3. Opdateringer 
 
Assembly Votings løbende optimering af system og processer i aftaleperioden for 
brug af Lokaldemokrati 2.0: 
 

✗ Løbende feedback fra administratorer og brugere	
✗ Opdatering af sikkerhed og brugervenlighed	
✗ Udvikling af nye funktioner	
✗ Introduktion til nye funktioner	

 
 
 



	

10 
	

4. Evaluering 
 
Vi anbefaler en kort evaluering efter at Kommunens første erfaringer med løsningen 
for at få optimeret processerne. Herudover anbefaler vi en årlig evaluering, hvor vi 
kigger mere generelt på brugen og optimeringsmulighederne af løsningen. 
 
 
Bemærk: 
Lokaldemokrati 2.0 leveres som en SAAS løsning (software as a service) i en 
aftaleperiode hvor Assembly Voting er ansvarlig for den tekniske drift, løbende 
sikkerhedsopdateringer og browseroptimering, samt system- og 
procesdokumentation over for 3. part, fx uvildige revisionshuse. 
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Tentativ tids- og aktivitetsplan - Opstart 
 

Nedenfor er præsenteret en tentativ tidsplan. Vi kan i princippet være klar 
med dags varsel, men vi har god erfaring med at gå til værks med følgende 
tidsplan, når vi starter op i en ny organisation: 
 
Kommunen (K) 
Assembly Voting (AV) 
 

Aktivitet Deadline Ansvarlig 
 
FORBEDELSE  
 

  

Opstarts workshop  
Afklaring af roller, procedurer og 
systemkonfiguration ved brug af Lokaldemokrati 
2.0 

Dag 1 AV 

Konfiguration og materialeudarbejdelse  
Materialer tilrettes til kommunen, fx lokalråd, m.m. 
Der genereres en kommune-instans hvorfra 
kommunen kan sætte lokale kommune- og 
foreningssider op 
 

Dag 2-4 AV / K 

Test 
Det samlede set up testes internt i Assembly 
Voting. Testen evalueres. Evt. opdatering/justering 
af systemer og materialer 
 

Dag 5 AV 

Træningsforløb 
AV afholder træningsforløb i opsætning og 
administration af moduler; Superbrugerniveau, 
lokal adm. og dirigent 
 
Herfra er systemet klar til brug.  
 

Fra dag 6 K / AV 

Præsentation  
AV deltager hvis ønsket i lokale præsentationer 
af løsningerne. 
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Om Assembly Voting 
 
Assembly Voting arbejder for at fremme den demokratiske deltagelse i samfunds- 
og foreningsliv gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye 
teknologiske muligheder for lokalt engagement, debat og stemmeafgivelse. Det har 
resulteret i udviklingen af en række nye, dokumenterede, demokratiske 
deltagelsessystemer og valgsystemer til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger. 
Tilsammen udgør løsningerne en demokratisk infrastruktur, der styrker såvel den 
”daglige” deltagelse i det lokale demokrati, som sikkerheden og dokumentationen 
omkring de løbende valghandlinger til råd, brugerbestyrelser, m.m..	
 
 

✗ Assembly Voting er i dag Danmarks mest benyttede elektroniske 
valgsystem, og har siden starten i 2001 været benyttet ved 2500 
valghandlinger og afstemninger med mere end 20 Mio. vælgere. 	

✗ Assembly Voting er blevet benyttet til bl.a. skolebestyrelsesvalg, 
Ældrerådsvalg og valg af ungeråd i 45 kommuner; bl.a. Københavns 
Kommune, Aarhus Kommune, Frederiksberg Kommune, Helsingør 
Kommune, Køge Kommune, Esbjerg Kommune og Roskilde 
Kommune. 	

✗ Langt de fleste større faglige organisationer i Danmark benytter 
Assembly Voting til afholdelse af OK-valg, formandsvalg, 
hovedbestyrelsesvalg m.fl.; 3F, HK Kommunal, Dansk 
Magisterforening, Ingeniørforeningen (IDA), Dansk Sygeplejeråd, m.fl.	

 
 

Læs mere om Assembly Voting på assemblyvoting.com 

 
 


