Tre ud af fire er parate til at stemme via internettet ved både kommunalvalg
og folketingsvalg. Det viste et rundspørge om det digitale demokrati, som
analysebureauet Wilke gennemførte for Ugebrevet Mandag Morgen i efteråret 2012

Vi er parate til at
stemme på nettet
af ulla skovsbøl

Godt 20.000 borgere over 60 år valgte at stemme ved valget til ældrerådet
i Københavns Kommune i 2012, og de
havde alle sammen fået en frankeret
svarkuvert til at returnere stemmesedlen i. Knap 4.000 borgere lod kuverten
ligge. De satte sig i stedet til computeren og stemte elektronisk. En af dem
var Ulla Skærved, 70 år og nyvalgt formand for Københavns ældreråd.
”Det var meget, meget enkelt og
nemt. Det bedste var, at jeg kunne sidde i fred og ro derhjemme og læse om
kandidaterne på hjemmesiden, før jeg
stemte.”
Der var dog nogle af Ulla Skærveds
bekendte, som ikke kunne finde ud af
at afgive deres stemme digitalt. Men
det viste sig at være fordi, de forsøgte at stemme fra deres iPads, og Borgerservice havde ikke fået udviklet afstemningssystemet til iPad. Deres problemer skyldtes med andre ord, at de
var længere fremme i skoene med ny
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teknologi, end kommunen havde forestillet sig.

Tager godt imod teknologien
”Vores intention var at bruge ældrerådsvalget til at fremme vores digitaliseringsstrategi, og gøre flere ældre
borgere interesserede i at bruge digitale løsninger,” forklarer Thomas Jakobsen, direktør for Borgerservice i Københavns Kommune.
”Kandidaterne er virkelig gået aktivt
ind i det og bakker digitaliseringsstrategien op, og vi kan generelt konstatere, at ældre tager rigtig godt imod den
her teknologi,” siger han.

Flere og flere digitale stemmer
Det er tredje gang Københavns Kommune har givet borgerne mulighed for
at stemme elektronisk fra deres egen
computer ved et ældrerådsvalg. I 2004
var 6,7 procent af stemmerne digitale
mod næsten 18 procent i 2012. I andre

kommunalvalg

19. november

2013

kommuner, som har forsøgt sig med digitale ældrerådsvalg, har andelen været endnu større.
”Vi var involveret i det digitale ældrerådsvalg på Frederiksberg for et par
år siden, og blev meget overraskede
over, at 30 procent af stemmerne var
elektroniske,” siger Jacob Gyldenkærne, direktør i Assembly Voting, som har
udviklet det elektroniske valgsystem,
Københavns Kommune bruger.
Han mener, man godt kan glemme
fordomme om computer-forskrækkede
pensionister.
”Især i aldersgruppen 60-70 er der efterhånden rigtig mange erfarne IT-brugere og for hvert år der går, får vi en ny
IT-generation med. Derfor vil andelen
af elektroniske stemmer blive endnu
højere ved kommende ældrerådsvalg,”
vurderer han.

Ingen skal frasorteres
Jacob Gyldenkærne advarer dog mod at
afskaffe muligheden for at stemme pr.
brev eller ved fremmøde, fordi det vil
koble de ældste borgere af.
”Der går et tydeligt skel ved 70 år. I
gruppen 70+ er der stadig mange, som
er fremmede over for computere, og vi
anbefaler kommunerne, at det både
skal være muligt at stemme elektronisk og per brev. Du er nødt til at tage
hensyn til, hvor folk er i livet,” siger Jacob Gyldenkærne.
I København er der heller ingen planer om 100 procent digitalisering af ældrerådsvalgene, understreger direktør i
Borgerservice Thomas Jakobsen.
”De ældre, som aldrig kommer til at
bruge en computer, skal altid kunne få
hjælp, og netop derfor er det vigtigt at
alle, som selv kan bruge de digitale løsninger, gør det. Så kan vores medarbejdere i Borgerservice bruge kræfterne på
dem, der ikke kan.”
”Den udmelding er vi i Ældre Sagen
meget tilfredse med. Vi støtter et digitalt samfund, men vi ved også, at

der er omkring 390.000 borgere over
65 år, som aldrig nogensinde har været
på nettet. Det er hovedsageligt de allerældste over 75 år, og dem må vi ikke
svigte, siger jurist i Ældre Sagen Ingrid
Stokholm Lauridsen.

E-valg har lange udsigter
Selv om det digitale valg bliver en mulighed på et eller andet tidspunkt, så er
det ikke ensbetydende med internetvalg hjemmefra, understreger valgekspert Nicoline Nyholm Miller.
”Det er ikke det, vi har på tegnebrættet nu i forhold til de lovbestemte valg,
som er underlagt Grundlovens bestemmelser om stemmehemmelighed,” siger hun.
Internetafstemninger fra private
computere kan nemlig slet ikke kontrolleres i en grad, som valg til Folketinget,
byrådet eller EU-parlamentet kræver.
”Det er afgørende, at den enkelte
vælger kan identificeres helt entydigt,
så man med sikkerhed ved, at de der
stemmer, er berettigede til det. Samtidig skal vi sikre, at ingen kan finde frem
til, hvad den enkelte vælger har stemt,
og det kan ikke garanteres, hvis valget
foregår fra hjemmecomputere. Der er
også risiko for hacking, og derfor kan
den afstemningsform ikke bruges til de
lovbestemte valg,” siger hun.
Vi kommer formentligt snart til at
opleve digitale stemmebokse på valgstederne, men det varer meget længe, før vi kan stemme fra computeren
hjemmefra – hvis det da nogensinde
sker, vurderer Carsten Schürmann, der
leder et stort forskningsprojekt i
e-valg, DemTech ved IT-Universitet i København.
”Jeg tror ikke på, vi får afstemninger
fra hjemmet til kommunalvalg og folketingsvalg. Der er alt for mange sikkerhedsproblemer forbundet med det. Det
er tilliden til selve demokratiet, som
er på spil, og den må vi ikke sætte over
styr.” ·

Hvis du ikke
kan komme ud
Hvis du er syg, eller ikke er i
stand til at forlade dit hjem,
kan du ansøge om, at stemme hjemmefra. Det er kommunen, som skal have ansøgningen senest 12 dage
før valget. Hvis kommunen mener, du er berettiget
til at stemme hjemmefra,
vil I sammen aftale et tidspunkt, hvor to valgtilforordnede vil komme til dit hjem
med en brevstemmeseddel.

Hvis du bor
på plejehjem
Hvis du fx bor på plejehjem,
ligger på hospitalet, eller er
i fængsel, kan du brevstemme. Kommunen vil sørge
for, at der vil komme valgtilforordnede hen til institutionen, udlevere brevstemmeseddel og følgebrev, og
registrere din stemme.

Husk at stemme ved
kommunalvalget
den 19. november 2013
– din stemme tæller.
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