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Forbrugervalg 
 
Der skal være tillid til processen og resultatet, når der 
skal vælges forbrugerrepræsentanter i vandsektoren. 
Samtidig skal kandidatopstilling og valghandling kunne 
gennemføres i en presset hverdag med mange andre 
opgaver, for administrationen, for kandidaterne og for 
vælgerne. 
 

Assembly Voting har leveret sikre valgløsninger til 
kommuner, foreninger og virksomheder siden 2001. 
Med mere end 1800 afholdte valg, 17.5 mio. vælgere 
og 16.500 kandidatvalideringer har vi opskriften på en 
sikker, let tilgængelig og troværdig demokratisk 
valghandling.   

End-to-end løsning 
Assembly Voting har udviklet en samlet valgløsning til 
vandsektoren, der med et minimum af administrative 
ressourcer, tager hånd om alle dele af valghandlingen; 
Opstilling, validering og præsentation af kandidater, 
vælgervalidering og anonym registrering af 
stemmeafgivelse, samt komplet dokumentation af 
valgets gennemførelse og resultat i valgbog. 
 

Assembly Votings valgløsninger kontrolleres løbende af 
førende uvildige revisionshuse. 
 

Vi har bl.a. afholdt vandværksvalg for HOFOR, Aarhus 
Vand A/S, VandCenter Syd A/S, Energi Viborg Vand 
A/S, Tønder Service A/S, FFV, m.fl.  

Valgsystemet 
Assembly Voting tilbyder Danmarks mest anvendte 
valgsystem til lov- og vedtægtsbestemte valg. Vi har til 
vandsektoren udviklet et let og sikkert validerings-
system, der ved brug af NemID, samt automatiserede 
CPR- og adresseopslag validerer stemmeret. Det gør 
løsningen meget let at sætte op og håndtere under 
valghandling, da der ikke skal sendes personlige 
valgkoder ud eller foretages manuelle valideringer af 
vælgerne. Det giver en administrativ let, brugervenlig og 
meget sikker valgløsning. 
 

Kandidatsystem 
Assembly Votings kandidatsystem er en sikker og 
brugervenlig registrering, validering og præsentation af 
kandidater. Validering af kandidater via CPR-opslag 
sikrer et minimum af administration og en høj sikkerhed 
med kontrol af valgbarhed. Inkl. registrering og 
validering af stillere. 
 

Assembly Votings systemer bidrager til: 
  

• Store besparelser af administrative ressourcer 
• Dokumenteret sikker valgproces 
• Flere kandidater og højere valgdeltagelse 
• En brugervenlig løsning til kandidater og vælgere 
 

Læs mere på assemblyvoting.dk eller kontakt os på  
2679 0130 for et uforpligtende møde eller tilbud på et 
vandværksvalg. 
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VALG 
 
”Højere valgdeltagelse” 
 
Dokumenteret sikkert 
valgsystem til afholdelse 
af lov- og vedtægts-
bestemte valg i 
kommuner, pensions- og 
energiselskaber, 
medlemsforeninger, m.fl. 

	

	

ASSEMBLY VOTING 
  
Demokratisk 
infrastruktur 
 
Assembly Voting ApS 
Kompagnistræde 6, 2. 
1208 København K 
+45 2684 6644 
assemblyvoting.dk 
info@aion.dk 

	

KANDIDATER 
 
”Brugervenlig og sikker 
kandidatopstilling” 
 
Registrering, validering og  
præsentation af kandidatur 
i et samlet system. Fuldt  
dokumenteret og let at  
betjene for kandidater og 
administratorer.  

TILSKRIVNING 
 
”Let tilgængelige postale 
og digitale valgmaterialer” 
 
Forberedelse, produktion 
og forsendelse af fysisk  
og digitalt valgmateriale til 
vælgerne. Herunder til 
digital post. 
  
 



Assembly Voting 
Kompagnistræde 6, 2. sal 
DK-1208 Copenhagen K	

Assembly Voting ApS  
CVR: 25600665 

Tel: +45 2679 0130 
info@aion.dk 

www.assemblyvoting.dk 
www.demtech.dk 

www.valgeterdit.net 
	

2 

	
 
Valgsystemet 
Assembly Votings valgløsning er en ”end-to-end” løsning, 
der søger for dokumenteret sikker forberedelse, 
gennemførelse og resultatopgørelse. Valgsystemet testes 
løbende af uvildige revisionshuse. Løsningen indeholder 
bl.a.: 
 

• Opsætning: Assembly Voting sætter systemet op 
ift. gældende valgregler. 
 

• Stemmeprincipper: Systemet understøtter alle 
gængse stemmeprincipper, fx påkrævet eller 
maksimalt antal stemmer, distrikts- og 
gruppeopdelte valg, etc. 

 

• Log ind: Private forbrugere logger ind via NemID 
og automatiseret CPR- og adresseopslag til 
validering af stemmeret (inden for 
forsyningsområdet). Virksomheder får tilsendt 
valgkort på forespørgsel. 

 

• Hybridvalg: Vælgere uden NemID kan tilbydes 
mulighed for at brevstemme eller stemme ved 
fremmøde. 

 

• Drift og systemsikkerhed: Server-overvågning 
24/7 i hele afstemningsperioden. Oppetid på min. 
99% og log af systemaktivitet. 

 

• Fuld anonymitet: Vælgerliste og stemmer er 
stærkt krypteret under stemmeafgivelse, og skilles 
irreversibelt ved resultatopgørelse. 

 

• Hotline service: Telefon og mail support fra kl. 
8:00 til 20:00 hver dag. 

 

• Valgbog: Valgresultat og dokumentation med log 
over valgets gennemførelse. 

	

 
 
Er det adressen, der bestemmer, hvem der har lov til at 
stemme til et valg, fx ved en afstemning i et lokalområde, 
kan Assembly Voting Cards system benyttes. Vælgerne 
får adgang til at stemme via valideret NemID og 
automatiseret opslag af CPR-adresse.  
 
Valgsystemet er intuitivt og let at anvende for vælgerne. 
Valgsystemet er Danmarks mest benyttede til lov- og 
vedtægtsbestemte valghandlinger, og er bl.a. benyttet 
ved Vandværksvalg i HOFOR, Aarhus Vand A/S og 
Forsyning Helsingør A/S. 

 
Valgsystemet anvendes også til valg i pensions- og 
energiselskaber, overenskomstafstemninger og 
kandidatvalg i større foreninger i hele Skandinavien og i 
Storbritannien. 

 
Valgsystemet bygger på internationale anbefalinger til e-
valg, og kontrolleres løbende af uvildige revisionshuse. 
 
 
.  
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Dokumenteret sikker og let 
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Kandidatsystemet 
Assembly Votings kandidatsystem understøtter alle 
gængse krav til opstillingsprocesser, og indeholder 
samtidig mange muligheder for grafisk opsætning og 
præsentation af den enkelte kandidat. Løsningen 
indeholder bl.a.: 
 	

• Opsætning: Assembly Voting sætter 
kandidatmodulet op ift. gældende regler, fx antal 
stillere.  

 

• Øvrige proceskrav: Redigeringsregler, 
tidspunkt for lukning af redigeringsmulighed, 
tidspunkt for offentliggørelse af kandidatprofiler, 
visning af stillere, m.m. 

 

• Registrering og validering af kandidatur: Via 
CPR- og adresseopslag. 

 

• Registrering og validering af stillere: 
Invitationsfunktion med link til indtastning af 
valideringsparametre for stillere, via CPR- og 
adresseopslag. Herunder real time status over 
antal sendte invitationer og bekræftede stillere. 

 

• Kandidat log ind: Udarbejdelse af 
kandidatpræsentation med kandidatdata, 
valgtekst og billede. Mulighed for links til 
LinkedIn, Facebook, m.m.  

 

• Bekræftelsesprocedure: Løbende mailbaseret 
bekræftelse af status i kandidatprocessen. 

 

• Hotline service: Telefon og mail support fra kl. 
8:00 til 20:00 hver dag. 
 

	

	
 
Assembly Voting har leveret kandidatmoduler til en række 
Vanværksvalg, bl.a. for HOFOR.	
	
Med modulet følger en let betjent brugerflade for kandidater, 
ligesom vælgerne let kan orientere sig mellem de forskellige 
kandidater. 
 
En let betjent administrationsfunktion gør det muligt at tilføje 
og validere kandidater, der ikke selv har adgang til 
internettet, eller ikke er fortrolig med det. 

 
	

	 	

Kandidatsystem til 
Forbrugervalg  

 
Registrering, validering og 
præsentation af kandidater 
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Organisering 
Assembly Votings forbrugervalg er en ”end-to-end” 
løsning, der sørger for en dokumenteret forberedelse, 
gennemførsel og opgørelse af valgresultat.  
 

Processen foregår på følgende måde:  
 

Fase 1 – Specifikationer til opsætning af systemer 
• Krav til kandidatopstilling: Fx antal stillere og 

stillerkrav 
• Krav til Stemmeafgivelse: Digital 

stemmeafgivelse og/eller brevstemmer 
• Opgørelsesprocedure af valgresultat 

 
Fase 2 – Opsætning af systemer og test 

• Opsætning af kandidatsystem  
• Opsætning af valgsystem  
• Udarbejdelse af valgmaterialer 
• Test og dokumentation 

 
Fase 3 – Kandidatregistrering 

• Registrering af kandidater (og stillere)  
• Kandidatvalidering og bekræftelsesprocedurer 
• Profilredigering 
• Eksport af validerede kandidater til valgsystem 

 
Fase 4 – Valghandling 

• Valgåbning  
• Hotline support 
• Resultatopgørelse 
• Valgbog m. dokumentation  

 
Vi anbefaler, at man påbegynder forberedelserne ca. 4 
uger før opstart af kandidatopstillingen.  

Standardiseret forbrugervalg 
Assembly Votings tilbyder et standardiseret 
Forbrugervalg for at holde prisen i bund og 
sikkerheden i top.  
 
Standardmodellen følger en fast skabelon for 
opsætning og gennemførelse af 
kandidatopstilling og valghandling. Men stadig 
med rig mulighed for at brande løsningen til det 
enkelte selskab, ligesom systemerne sættes 
individuelt op for at imødekomme gældende 
regler og lovgivning.   
 
Endvidere bestemmer man selv, om man vil 
benytte sig af begge systemer, eller om man vil 
nøjes med det ene. 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 

Økonomi og 
organisering  
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Økonomi 
Valgsystem 
 

En end-to-end løsning på forberedelse og 
gennemførelse af valghandlingen i overensstemmelse 
med gældende regler og lovgivning: 
 

• Opsætning af valgsystem til Forbrugervalg 
• Log in med NemID og automatiseret CPR- og 

adresseopslag (validering af adresse i 
forsyningsområdet) 

• Hosting af valgsystemet 
• Asymmetrisk kryptering (Elliptic Curve 

Cryptography) 
• Testforløb af valgsystem og valgprocedurer 
• Hotline Service på mail og telefon (8.00-20.00) 
• Serverovervågning hele døgnet gennem hele 

perioden 
• Løbende opgørelse af stemmeprocent 
• Log over personlige henvendelser 
• Resultatopgørelse m. validering og 

resultatpræsentation 
• Valgbog (dokumentation); Log af teknisk 

gennemførelse 
• Info-tekster; ”Om valget” og ”Sådan stemmer 

du” til valghjemmesider 
 

Særpris på standardiseret valghandling til 
forbrugervalg i vandsektoren, Kr. 24.000,-* 

  

 
 
Kandidatsystem 
 

Samlet dokumenteret løsning, hvor Assembly 
Voting forestår alle dele af kandidatvalideringen:  
 

• Opsætning af kandidatsystem til 
registrering, validering og præsentation af 
kandidater  

• Registrering og validering af stillere (via 
CPR- og adresseopslag), fx via 
invitationsfunktion i kandidatsystem 

• Individuelle kandidat log inds til redigering 
af kandidatside 

• Mulighed for links til ”egne” medier, fx 
LinkedIN, Facebook, private hjemmesider 
og lign. 

• Opsætning af kandidatrækkefølge og 
integration med valgsystem m. link til 
kandidatpræsentation fra elektronisk 
stemmeseddel  
 

Særpris på standardiseret kandidatopstilling til 
forbrugervalg i vandsektoren, Kr. 12.000,-* 

 

Bemærk: Ved køb af både valgsystem og 
kandidatsystem er prisen samlet Kr. 30.000,-* 

*Oplyste priser er eksklusiv moms, print og 
udgifter til log ind via NemID 

	
	 	

 
 
 
 
 

Økonomi og 
organisering  
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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. 
 

û Assembly Voting er i dag Danmarks mest 
benyttede elektroniske valgsystem, og 
har siden starten i 2001 været benyttet 
ved 1800 valghandlinger og afstemninger 
med mere end 17,5 mio. vælgere.  

 

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

 
 

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

 

û Assembly Voting er samarbejdspartner i 
DemTech – Demokratisk teknologi ved IT 
Universitetet i København. Projektet er 
bl.a. verdens største forskningsmæssige 
satsninger på udvikling af sikre og 
tilgængelige e-valgteknologier. 
 

Kontakt Jess Louis Pedersen på 2679 0130 
eller jess@aion.dk for at høre mere om 
løsningen. 

Læs mere om Assembly Voting på: 
assemblyvoting.dk 
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