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OPPSUMMERING 
Vi har fulgt det elektroniske valget i NND i to omganger. Delegatene fikk tilsendt informasjon og 

invitasjon til avstemningen på epost, og selve stemmegivningen skjedde i Questback. Avstemningen 

om aksept for elektronisk avstemning i personvalget var åpen i perioden 19.-31.5, og etter positiv 

tilslutning ble avstemningen i selve personvalget gjennomført i perioden 2.-15. juni. 

Vi har observert uttak av resultater fra systemet og bekrefter at dette stemmer med de rapporter 

som er publisert offentlig. Vi har gjennomført kontroll av hvorvidt e-postadressene som er brukt i 

systemet er i samsvar med det som er innmeldt i de offisielle delegatlistene. Vi har gjennomført en 

evaluering av valget ved å stille 6 spørsmål til delegatene i etterkant av valget. Samme tekniske 

løsning (Questback) ble benyttet. Resultatet av denne evalueringen viser at et stort flertall av 

delegatene opplever at valgordningen, gitt omstendighetene, har vært hensiktsmessig og at den 

tekniske løsningen har vært uproblematisk. Vi har også gjennomført en separat test av systemet med 

egne kontrollspørsmål. Resultatet viste at systemet leverte riktige svar og at forsøk på å stemme flere 

ganger ikke var mulig, f.eks. ved å videresende e-posten. Kontaktinformasjon til leder av 

valgobservatørene er publisert med invitasjon til å stille spørsmål eller dele relevant informasjon. 

Valgobservatørene har ikke mottatt noen henvendelser.   

Vår konklusjon er at valgprosessen 2020 ved bruk av elektronisk løsning (Questback) har fungert og 

gitt et resultat som gjenspeiler generalforsamlingens vilje. 

 

 

 

 

Sandefjord/Hole/Kristiansand/Vestvågøy, 3. september 2020 

 

 

 

Atle Fonn Aluwini  Morten Fjelmberg 

leder    sekretær 

 

 

 

 

Anett Andersen  Anne-Siri Gustafsson  Linnea Helgesen 

VND      NND    ØND 
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BESKRIVELSE AV TEKNISK LØSNING 

Questback og epostadresser 

Questback er et selskap basert i Oslo som leverer digitale løsninger for spørreundersøkelser og 

innhenting av feedback via nettet. Løsningene har flere bruksområder, og er ikke laget spesielt med 

tanke på elektroniske valg. De profilerer seg imidlertid med at de har høy datasikkerhet, og skriver 

selv: "Vårt ISO-sertifiserte skymiljø sørger for at dataene er trygge, og at bare du har adgang til dem. 

Questback tar sikkerhet på alvor og vil alltid gi deg sikker arkitektur, god databeskyttelse og full 

kontroll over dataene." Valgobservatørgruppen har ikke hatt tid eller anledning til å gjøre seg kjent 

med alle funksjoner og muligheter i løsningen som er brukt. Vi begrenser oss derfor til å gi en kort 

beskrivelse av hvordan løsningen fungerte i forbindelse med det elektroniske valget og hvilke 

opplysninger som var tilgjengelige for administrator. 

Epostadressene til de stemmeberettigede ble importert fra lister i excel som ble levert til 

administrator. Dersom en epostadresse lå to ganger i listen (f.eks. ektepar som brukte samme 

epostadresse) ble den bare lagt til en gang i Questback. Systemet sendte ut en invitasjon til hver 

unike adresse, og hver invitasjon inneholdt en unik link som bare kunne benyttes til å avgi stemme en 

gang. Det var derfor bare mulig å registrere ett svar per invitasjon. Påminnelser ble sendt på 

forhåndsdefinerte tidspunkter til de som ikke hadde svart enda. Etter at fristen for å avgi stemme 

hadde gått ut, var det ikke mulig å avgi stemme lenger. Administrator kunne deretter generere en 

pdf-rapport som viste resultatet av den elektroniske avstemningen. Resultatet ble justert for 

eventuelle stemmer avgitt på annen måte før offentliggjøring av det samlede valgresultatet. 

Informasjon som er tilgjengelig for administrator 

Det er ikke mulig å se hva den enkelte har stemt i valget, og vi mener at anonymiteten i så måte er 

godt ivaretatt. Administrator av systemet kan se følgende informasjon om den enkelte deltaker:  

• Om eposten er levert til den aktuelle epostadressen 

• Tidspunkt for utsendelse av invitasjon 

• Tidspunkt for siste påminnelse sendt 

• Den unike url-en som er sendt til deltakeren 

Fordi administrator har tilgang til alle url-ene ville han/hun teoretisk kunne legge disse inn i en 

nettleser og avgi stemme på vegne av delegatene. Dersom dette hadde skjedd, ville imidlertid linken 

være «brukt opp» og delegatene ville bli møtt med en beskjed om at stemme allerede var avgitt hvis 

de prøvde å stemme. Vi har ikke mottatt noen meldinger om slike opplevelser, og har derfor ingen 

mistanke om at dette har skjedd.  

Administrator vil også kunne finne ut hvem som har stemt og hvem som ikke har stemt, men ikke 

kunne finne ut noe om hva delegatene har stemt.  

I personvalget var spørsmålene delt over flere sider/seksjoner hvor man måtte trykke "neste" for å 

komme videre. Systemet mellomlagrer informasjon for hver fullførte side/seksjon. Hvis en deltaker 

f.eks. avbryter stemmegivningen før vedkommende er ferdig med alle spørsmål, og så åpner linken 

igjen på et senere tidspunkt, vil deltakeren få valget mellom å starte på nytt eller fortsette der 

vedkommende avbrøt tidligere. Administrator vil dermed også teoretisk kunne se et delvis utfylt svar 

fra en deltaker som ikke har levert inn stemmen enda. Etter at tidsfristen er ute vil man ikke lenger 

kunne se dette.   
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Det er vår helt klare oppfatning at disse svakhetene i systemet har vært ukjent for de involverte 

mens avstemningen pågikk. Vi har selv blitt oppmerksomme på dette gjennom tester vi har gjort i 

etterkant. Hvis systemet skal brukes igjen senere bør man imidlertid vurdere disse momentene. 

Vi gjør oppmerksom på at valgobservatørgruppen også har hatt tilgang på de unike url-ene mens 

personvalget pågikk. Informasjonen er utelukkende anvendt til å løse oppgaven med kontroll av 

gjennomføring av elektronisk valg. 

 

ERKLÆRINGER FRA LEDELSEN I DNU 
Med bakgrunn i funnene nevnt ovenfor har ledelsen i DNU gitt følgende erklæringer: 

Victor Marley: 

Jeg har forholdt meg til Questback, systemet brukt ved gjennomføring av valg i SDA DNU og 

distrikt 2020, som en vanlig delegat. Jeg har ikke fått innsyn i systemet via administrator og 

har ikke hatt mulighet til innsyn i de opplysninger systemet gir eller kan gi, utover det som 

allerede er kjent for andre delegater.  

Finn F. Eckhoff: 

Som organisasjonssekretær fram til utgangen av juli 2020, var jeg involvert i planleggingen av 

den elektroniske valgprosessen fra vedtaket om å sende ut en forespørsel om gjennomføring 

av elektronisk valg, og fram til valget var gjennomført. 

Økonomisjefen som er ansvarlig for datasystemene i DNU, gjennomførte ved hjelp av de 

ansatte i IT-avdelingen undersøkelser i markedet for å finne fram til egnet programvare for 

gjennomføring av et anonymt elektronisk valg. Etter anbefaling fra IT-avdelingen, la 

økonomisjefen fram forslag til anskaffelse av Questback for ADMIN som fattet vedtak i saken. 

ADMIN gikk videre inn for at Solveig Krusholm som har organisasjonssekretæren som 

nærmeste overordnede, skulle stå for det praktiske ved utsendelse av e-poster til de delegerte 

og innlegging av all informasjon i Questback, samt uthenting av alle rapporter fra systemet. I 

tillegg til en i IT-avdelingen, ble Solveig Krusholm gitt fullmakt som administrator i systemet. 

Kun to personer i DNU kunne gis slik fullmakt. Undertegnede har vært involvert i å foreslå og 

sjekke formuleringer av e-poster til de delegerte og ordlyd i selve oppsettet av valgskjemaet. 

Solveig Krusholm har ved forespørsel fra undertegnede produsert rapporter fra systemet for å 

gi en indikasjon av framdriften, og for å kunne vurdere i hvilken grad det burde sendes ut 

generelle purringer til alle delegerte. 

Som organisasjonssekretær har jeg ikke på noe tidspunkt fått innsyn i systemet via 

administrator og har ikke hatt mulighet til innsyn i de opplysninger systemet gir eller kan gi 

som innholdsmessig avviker fra rapportene som til slutt ble publisert og delt med de 

delegerte. 

Vik 1. september 2020 

Jóhann E. Jóhannsson: 

Jeg ledet prosessen med å finne egnet programvare til gjennomføring av personvalg, i 

samarbeid med IT-avdelingen. Valget falt på Questeback som vi på det tidspunkt anså som 
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det beste alternativet, også innenfor de fornuftige økonomiske rammer. Valget av 

programvare ble vedtatt av ADMIN. Etter at programvaren ble kjøpt og tatt i bruk har jeg 

ikke hatt noen adgang til programvaren og kan skrive under følgende: 

Jeg har forholdt meg til Questback, systemet brukt ved gjennomføring av valg i SDA DNU og 

distrikt 2020, som en vanlig delegat. Jeg har ikke fått innsyn i systemet via administrator og 

har ikke hatt mulighet til innsyn i de opplysninger systemet gir eller kan gi, utover det som 

allerede er kjent for andre delegater. (Valgresultat, valgdeltakelse i prosent) 

 

ARBEIDSMETODER 
Alle møter i utvalget (5) er gjennomført ved bruk av Zoom. Alle medlemmer har vært tilstede på alle 

møter. Alle medlemmer i valgobservatørgruppen er også delegater, og har fått samme informasjon 

som andre delegater. 

• Vi har satt oss inn i den tekniske løsningen som er brukt, (Questback) for å kunne gi svar på 

spørsmål om hvordan systemet fungerer og hvordan sikkerhet og anonymitet er ivaretatt.  

• Vi har gjennomført en egen testundersøkelse i Questback, for å sjekke funksjonalitet og 

etterprøve resultatene. 

• Vi har vært sammen med system-administrator (via data) ved uttak av valgresultater. 

• Vi har sjekket delegat og e-post lister mot de e-postadressene som er lagt inn i Questback. 

• Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant delegatene i alle generalforsamlinger, for å 

få et innblikk i delegatenes opplevelse av valget og den tekniske løsningen.  

• Kontaktinformasjon til leder av valgobservatørene er inkludert i e-post utsendelse til 

delegater og publisert i Adventistinfo. 

 

AVVIK OG FUNN 

Runde 1 - spørsmål om godkjenning av elektronisk personvalg 

Det var samsvar mellom antall personer på delegatlisten og antall utsendte invitasjoner (63), men ett 

navn var feil. 

Årsaker til avviket: Et bytte av person/delegat var ikke oppdatert i listene. Dette avviket er 

dokumentert med en forklarende epost fra distriktsleder Tom Angelsen. 

Av 63 utsendte invitasjoner var det 8 som ikke svarte, altså 55 avgitte stemmer elektronisk.  

Runde 2 - personvalget 

Delegatlisten inneholdt 63 unike navn. Det ble sendt ut 64 invitasjoner i avstemningen.  

Årsaker til avviket: Riktig person var lagt til, men feil person var ikke fjernet fra lista (se avviket i 

runde 1). Personen som ikke skulle stå på lista har ikke avgitt stemme. 

Av 64 utsendte invitasjoner var det 8 som ikke svarte (deriblant den ene personen som ikke skulle 

stemme), altså 56 avgitte stemmer elektronisk.  

6 personer stemte verken i runde 1 eller runde 2. Valgobservatørgruppen kjenner ikke årsaken til 

dette. 
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RESULTAT AV SPØRREUNDERSØKELSE 
Den 19. juni ble spørreskjema i Questback sendt ut via e-post til alle delegater. 

Hei, 

I løpet av juni måned har du vært med på elektronisk personvalg i DNU/NND/VND/ØND. 
Valgresultatet er klart og kan leses på www.adventist.no. 

Distriktsstyrene og unionsstyret har nedsatt ei arbeidsgruppe for å kvalitetssikre 
valgprosessen. Vi i arbeidsgruppa ønsker å stille deg noen spørsmål om din deltakelse og 
opplevelse av å avgi din stemme elektronisk. Undersøkelsen er anonym. Vi håper du tar deg 
tid til å svare! 

  
Avstemningen er åpen fra du mottar denne eposten og til kl. 23.59, den 30.06.2020. 

Vennlig hilsen, 

Valgobservatørgruppen 

Klikk her for å delta 

 

 

 

Her er oversikten over responsen delegatene har gitt på undersøkelsen som ble gjennomført i 

forhold til delegatenes syn på forhold omkring elektronisk gjennomføring av valg. Undersøkelsen er 

utarbeidet av Valgobservatørgruppen og inneholdt 6 spørsmål, inkludert et kommentarfelt. 

(spørsmål 6) 

Vi antar at generalforsamlingen har interesse av å se resultatene fra andre distrikt. Derfor er alle 

distrikter og DNU tatt med i samme oversikt. 

Tabell 1 - Antall svar, svarprosent 

Generalforsamling Antall svar Svarprosent, 
spørreundersøkelse 

Valgdeltakelse i 
prosent 

DNU 72 74% 87,69% 
NND 40 63% 88,89% 
VND 56 64% 89,66% 
ØND 113 56% 84,65% 

 

Tabell 2 - Spørsmål 1: Aldersfordeling. 

Alder Under 30 30-49 50-69 70 og over 
DNU 4% (2%) 33% (33%) 50% (49%) 13% (16%) 
NND 13% (13%) 23% (30%) 45% (43%) 20% (14%) 
VND 7% (7%) 30% (33%) 38% (34%) 25% (26%) 
ØND 7% (11%) 28% (27%) 43% (44%) 22% (18%) 

Aldersfordeling i prosent for delegater som har svart på undersøkelsen er uten parentes. Tall i parentes er reell 

aldersfordeling blant delegatene. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
1Z

6I
H

-I3
12

W
-2

0Y
IL

-S
G

44
P-

G
31

JG
-D

5B
4Z

http://www.adventist.no/


8 
Rapport fra valgobservatørgruppen 2020 - NND 

Kommentar: Ved å sammenligne den reelle aldersfordelingen blant delegatene i parentes, med 

aldersfordelingen i spørreundersøkelsen, kan man få en indikasjon på valgdeltakelsen i de ulike 

aldersgrupper.  

I DNU ser valgdeltakelsen ut til å være lavest blant de over 70 mens i NND er det de over 70 som er 

best representert. I ØND er bildet slik at de yngste har lavere deltakelse, mens de eldste har relativt 

sett høyere deltakelse. Bildet er derfor ikke entydig, og det er ikke mulig å si at valgordningen har gitt 

lavere deltakelse blant de eldste. 

 

Tabell 3- Spørsmål 2: Deltok du i valget? 

Generalforsamling Ja Nei Usikker 
DNU 95,8% 0% 4,2% 
NND 100% 0% 0% 
VND 100% 0% 0% 
ØND 99,1% 0% 0,9% 

Kommentar: Dette viser at de som har svart på undersøkelsen nesten utelukkende også har deltatt i 

det elektroniske valget. Vi har derfor ingen tilbakemeldinger fra de som med sikkerhet vet at de ikke 

har deltatt. 

 

Tabell 4 - Spørsmål 3: Fikk du en klar forståelse av hvordan du skulle gå fram for å stemme? 

Generalforsamling Ja Nei Usikker 
DNU 95,8% 0% 4,2% 
NND 97,5% 2,5% 0% 
VND 98,2% 0% 1,8% 
ØND 96,5% 1,8% 1,8% 

Kommentar: Svarene viser at et stort flertall av delegatene har fått tilstrekkelig informasjon om 

hvordan de skulle gå fram for å få avgitt sin stemme i personvalget. Størst usikkerhet finnes blant 

delegatene i DNU, men tallet er lavt, kun 4,2%.  

 

Tabell 5 - Spørsmål 4: Opplevde du noen problemer av teknisk karakter eller andre problemer i 

forbindelse med valgprosessen? (I tilfelle Ja, utdyp i kommentarrute til slutt i undersøkelsen) 

Generalforsamling Ja Nei 
DNU 4,2% 95,8% 
NND 2,5% 97,5% 
VND 3,6% 96,4% 
ØND 6,2% 93,8% 

Kommentar: Resultatet viser tydelig at den praktiske gjennomføringen av personvalget har vært 

ganske uproblematisk. 
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Tabell 6 - Spørsmål 5: Opplevde du dette som en ryddig måte å gjennomføre valg i SDA Union og 

distrikter? 

Generalforsamling Ja Nei 
DNU 88,9% 11,1% 
NND 90,0% 10,0% 
VND 91,1% 8,9% 
ØND 84,1% 15,9% 

Kommentar: Det er dette spørsmålet som viser størst divergens, men det er fremdeles et stort flertall 

som opplever prosessen som ryddig. Av kommentarene ser vi at delegatene har forståelse for at 

omstendighetene rettferdiggjør en slik løsning, selv om den ikke anses for å være ideell. Noen 

delegater etterlyste mer informasjon om kandidatene. En kort presentasjon av kandidatene var gjort 

tilgjengelig via en link i første epost til delegatene. 

 

ANBEFALINGER 
Vårt arbeid som valgobservatører har gitt oss innsikt i prosessen og kunnskap om den tekniske 

løsningen som ble brukt. Mandatet vi har fått sier ikke eksplisitt at vi skal fremme noen anbefalinger. 

Men siden elektroniske valg er en ny metode, som kan bli enda mer aktuell i framtiden, tenker vi at 

innsikten vi har fått kan munne ut i noen få men konkrete anbefalinger.  

1. Dersom valg eller andre avstemninger skal gjennomføres elektronisk via utsendt e-post, bør 

delegater få anledning til selv å registrere og bekrefte den e-post adressen som skal 

benyttes. 

  

2. Før elektronisk avstemning gjennomføres, bør det vedtas en prosedyre som klargjør 

oppgaver og ansvar, samt rutiner for dokumentasjon og etterkontroll. Det bør også avklares 

hvilke forutsetninger som må være oppfylt før saker kan avgjøres elektronisk. Prosedyren bør 

godkjennes av et organ som sikrer at prosessene får tilstrekkelig legitimitet. 

 

3. Systemet som ble brukt (Questback) gir administrator tilgang til de unike lenkene for hver 

delegat. Denne tilgangen åpner muligheter som kan svekke tilliten til valgresultatet.  Det 

anbefales derfor at det tas høyde for disse svakhetene dersom Questback brukes i fremtiden.  

  

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
1Z

6I
H

-I3
12

W
-2

0Y
IL

-S
G

44
P-

G
31

JG
-D

5B
4Z



10 
Rapport fra valgobservatørgruppen 2020 - NND 

VEDLEGG 

Vedlegg 1 - Vedtak om elektronisk avstemning 

 

Sak 039/20 Utsettelse av generalforsamlinger - elektronisk avstemning personvalg 

Saksansvarlig: Finn F. Eckhoff 

 

31.03.2020 SDA-DNU styre 

Vedtak: 

Med bakgrunn i at norske myndigheter viderefører nåværende strenge restriksjoner 
knyttet til Koronakrisen til midten av april, vedtar DNU-styret følgende om DNUs 
generalforsamling i 2020, samtidig som det vedtas en anbefaling til distriktsstyrene om å 
vedta tilsvarende for distriktenes generalforsamlinger i mai/juni 2020: 

· Generalforsamlingen utsettes: Generalforsamlingen i DNU, innkalt til 29. mai 
2020, utsettes til september 2020 eller senere om nødvendig, med mulig unntak 
for enkeltsaker. DNU-styret anbefaler at distriktsstyrene i ØND, VND og NND fatter 
tilsvarende vedtak for sine generalforsamlinger. 

· Gjennomføring av personvalg: Alle delegerte kontaktes med spørsmål om de kan 
støtte at forslag til personvalg av ledere, nemnder og styret som valgnemnda og 
innstillingsnemnda i DNU har ferdigbehandlet i tråd med gjeldende retningslinjer, 
gjennomføres ved en anonym elektronisk avstemning som gjøres tilgjengelig for 
alle delegerte, i en nærmere vedtatt periode i mai/juni. 2/3 flertall settes som 
betingelse for at dette kan gjennomføres. 

· Tiltredelsesdato 1. august: Dersom det gjennomføres elektronisk avstemning av 
personvalg, vil det også stemmes over forslag om at tiltredelsesdato for ledere og 
styrer blir 1. august, slik at arbeidet til ny ledelse ikke forsinkes eller ansvarslinjer 
blir utydelige. Nemnda til å assistere med vedtak under DNU-generalforsamlingen, 
vil fungere ved gjennomføringen av 2020 generalforsamlingen, selv om den måtte 
bli forskjøvet til 2021. Den foreslåtte vedtektsnemnda vil tre i funksjon etter at 
DNU-generalforsamlingen er avholdt, selv om dette først skjer i 2021.  

· Det forutsettes at generalforsamlingene uansett når de blir gjennomført, tar 
høyde for utsettelsen ved at det er avgående ledere og styrer som rapporterer og 
er sentrale i gjennomføringen av generalforsamlingene, selv om ny leder og nye 
styrer har tiltrådt. Gammel og ny ledelse samarbeider om den delen av 
generalforsamlingen som handler om veien fremover. 

· Generalforsamlinger i september eller senere om nødvendig: 
Generalforsamlingen i unionen utsettes til september 2020 (eller om nødvendig 
senere), hvor DNUs generalforsamling foreslås lagt til helgen 24. – 27. september. 
DNU-styret foreslår at ØNDs generalforsamling legges til helgen 18. – 20. 
september, og NNDs og VNDs legges til de to første helgene i september. 
Rekkefølgen vil dermed bli slik en del har ytret ønske om. 

· Avgående ledere og styremedlemmer delegert: Det anbefales at avgående ledere 
og styremedlemmer er til stede ved generalforsamlingene som delegerte. De 
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respektive styrene bes velge avgående personer inn som delegerte som 
suppleanter for avbud der hvor det er mulig. Alternativt at generalforsamlingene 
spesifikt stemmer over at avgåtte ledere og fratrådte medlemmer av styrene skal 
regnes som delegerte ved generalforsamlingen. (Vil kreve 2/3 flertall). 

· Behandling av andre saker elektronisk: For å gi plass for de store sakene som skal 
behandles i 2020 generalforsamlingene, anbefales det at styrene ser inn i om det 
er andre mer rutinemessige og ukontroversielle saker som med fordel kan 
behandles elektronisk nå før sommeren, i likhet med gjennomføringen av 
personvalgene. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres. 
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Vedlegg 2 - Valgobservatørgruppens mandat 

 

Sak 049/20 Valgobservatør 2020 generalforsamlinger elektronisk personvalg 

Saksansvarlig: Finn F. Eckhoff 

13.05.2020 SDA-DNU styre 

Vedtak: 

Prinsipiell del av saken vedr. valgobservatører: 

Med bakgrunn i  

· Koronasituasjonen og usikkerheten av muligheten for gjennomføringen av 
ordinære fysiske generalforsamlinger i 2020 

· at unionsstyret og distriktsstyrene har foreslått at personvalgene i 2020 
gjennomføres elektronisk  

foreslår DNU-styret overfor distriktsstyrene at det utpekes et valgobservatørutvalg på fem 
personer som utpekes på følgende måte: 

· DNU-styret utpeker to representanter til utvalget, deriblant lederen. 

· Distriktsstyrene utpeker en person hver til utvalget. 

Valgobservatørutvalget gis mandat til å sjekke at gjennomføringen av personvalgene i 
distriktene og unionen i 2020 gjennomføres på en ryddig og god måte som gir alle 
delegerte muligheten til å avgi sin stemme på en anonym måte. 

Følgende retningslinjer legges til grunn for utvalgets arbeid: 

Utvalget  

· undersøker relevante forhold ved planlegging og gjennomføring av personvalgene.  

· gis anledning til å gjennomføre intervjuer med delegater, personer i Utvidet 
ADMIN, styremedlemmer og evt. andre personer som har informasjon eller innsikt 
av betydning for vurdering av den foreslåtte elektroniske gjennomføringen av 
valget.  

· får anledning til å sette seg inn i de hjelpemidler som benyttes.  

· gis innsyn i relevante dokumenter med tilknytning til planlegging og gjennomføring 
av den elektroniske avstemningen. 

· gis anledning til å være representert ved opptelling og kontroll av stemmene 
dersom utvalget vurder at det er hensiktsmessig. 

· leverer en skriftlig rapport til hver generalforsamling som oppsummerer resultatet 
av den undersøkelsen som er gjennomført. 

Valg av to personer inkludert leder for valgobservatørene: 

· Atle Aluwini utpekes som leder for valgobservatørutvalget 

· Morten Fjelmberg utpekes som DNUs utpekte representant i valgobservatørutvalg 

Atle Aluwini fratrådte mens styret vurderte saken om personer som skulle utpekes til 
leder og DNUs ordinære representant i valgobservatørutvalget. 
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Vedlegg 3 - Epost til delegatene med invitasjon til avstemning om elektronisk valg 

 

VIKTIG INFORMASJON – VENNLIGST LES HELE EPOSTEN 

 

Spørsmål om gjennomføring av elektronisk avstemning ved personvalg i N ND 

Til alle delegerte til NNDs generalforsamling 

 

Koronakrisen og utsettelse av generalforsamlingen 

Grunnet koronakrisen og retningslinjene fra regjeringen og helsemyndighetene, med begrensning på 

antall personer som kan møtes, har det så langt ikke vært mulig å planlegge for gjennomføring av den 

annonserte generalforsamlingen i tidsrommet 22-24. mai. NND- styret har derfor vedtatt at 

generalforsamlingen utsettes til 4-6. september 2020 eller senere. Per i dag er det usikkert om 

generalforsamlingen kan avholdes i 2020 i det hele tatt. 

 

NNDs vedtekter 

DNUs vedtekter inneholder ingen retningslinjer om hva som kan gjøres når det ikke er mulig å 

gjennomføre en regulær generalforsamling. I vedtektene finner vi kun det generelle kravet at 

«Generalforsamling holdes ordinært hvert 5. år til den tid og på det sted i distriktet styret 

bestemmer» (§ 7.2). Vedtektene sier heller ingenting om at styret har beslutningsmyndighet til å 

forlenge sin egen valgperiode. 

 

Elektronisk generalforsamling? 

NNDs styre har drøftet om NNDs generalforsamling kan gjennomføres elektronisk. Det norske 

lovverket (Aksjeloven) åpner opp for at generalforsamlinger kan gjennomføres i elektronisk form. 

Styret mener at det ikke vil være hensiktsmessig å gjennomføre generalforsamlingen i sin helhet uten 

fysisk oppmøte. 

 
Valgnemnda har fullført sin oppgave 

Samtidig er prosessen med forslag til valg av distriktsleder, styre og NNDs representant i DNUs styre 

fullført slik NNDss vedtekter krever. Forslaget er publisert (adventist.no), og det er fortsatt mulig å 

kontakte Victor Marley som har ledet valgnemnda i NND. [i] Videre skal det ifølge Adventistkirkens 

prosedyreregler ikke være noe drøftelse i plenum rundt personvalg. 

Det gjenstår dermed kun å stemme over forslagene. 

 

Styret mener derfor at personvalg kan gjennomføres elektronisk, dersom det oppnås 2/3- flertall av 

avgitte stemmer blant delegatene for gjennomføring av elektronisk avstemning. 
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Elektronisk programvare for anonym stemmegivning 

Adventistkirken i Norge har gått til anskaffelse av elektronisk programvare hvor en slik avstemning 

kan gjennomføres anonymt på nettet. Om noen av delegatene ikke har mulighet til å avgi stemme 

elektronisk, vil det være en alternativ måte å avgi stemme der anonymiteten ivaretas. 

Ved å gjennomføre personvalgene elektronisk vil det ivareta vedtektenes krav om lengde for 

inneværende valgperiode samt gi distriktsleder og styre et tydelig mandat til å lede Adventistkirken 

NNDs evangelistiske arbeid inn i en ny femårs-periode. Ny valgperiode vil begynne den 1. august 

2020. 

 

Resten av generalforsamlingen vil gjennomføres ved fysisk oppmøte 4-6. september 2020, eller 

senere. 

 
Alle delegerte må svare 

• Vi trenger tilbakemelding fra alle delegerte. 

• Vi ønsker at du bruker linken under til å besvare spørsmålene som kommer opp. 

• Dersom du ikke får til å bruke linken, finn ut om det er noen som kan hjelpe deg til å få det til. 

• Lykkes du ikke med å besvare spørsmålet ved å bruke linken, ber vi deg om å besvare 

følgende spørsmål ved å svare på denne e-posten: 

o Støtter du at avstemningen over personforslagene fra NNDs valgnemnd som er 

kunngjort i Adventnytt 04 2020 og på adventist.no , kan gjennomføres ved en 

elektronisk anonym avstemning, eller ved en anonym avstemning på en alternativ 

måte for de som ikke kan bruke linken? - JA / NEI 

o Jeg kan bekrefte at jeg ikke har lykkes med å bruke linken under, og at mitt svar 

dermed kun kommer ved dette svaret på e-post: - JA / NEI 

 

Du avgir din stemme elektronisk ved å klikke deg inn på følgende link: 

 

 
Avstemningen er åpen fra du mottar denne eposten og til kl. 23.59, den 31.05.2020. 

 
Til de av dere som er delegert både til DNUs generalforsamling og NNDs generalforsamling, så er det 

viktig at du avgir din stemme som delegert til begge generalforsamlingene. 

 

DNU har i samarbeid med NND og de andre distriktene utpekt en gruppe med fem personer til å 

være valgobservatører som skal følge med på at valget foregår på en ryddig måte. Noen delegater 

kan bli kontaktet på telefon eller e-post av valgobservatørene. 

 
Ny link sendes ut for elektronisk avstemning av personvalg 

 Klikk her for å delta 
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Dersom det oppnås 2/3-flertall av de avgitte stemmene for gjennomføring av elektronisk avstemning 

av personvalg, vil du få tilsendt en tilsvarende link når avstemningen skal gjennomføres. 

 
Noe du lurer på? 

 

Ta kontakt med undertegnede om det er behov for utfyllende informasjon. 

(tom.angelsen@adventist.no , 465 41 322) 

 
 
 
 

Med vennlig hilsen  

Tom Angelsen  

Distriktsleder 

 
 
 
 
[i] Ved behov for en samtale med Victor Marley, skriv en epost til victor.marley@adventist.no eller 

ring 920 26 023. 

 

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials 
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Vedlegg 4 - Epost til delegatene med invitasjon til personvalget  

 

Generalforsamling 2020  

Syvendedags Adventistkirken 

Nordnorsk distrikt 

 

Personvalg 

 

 

Vi har nå mottatt svar fra dere i forhold til elektronisk avstemning og det var overveiende 

positivt som dere ser her: 

 

55 av 63 mulige har svart. 

 

Vi vil derfor gjennomføre personvalget elektronisk. Her ser du litt informasjon om 

kandidatene: 

 

adventist.no 

 

Og her kan du avgi din stemme: 

Klikk her for å delta 

 

 

Klikk her for å delta 
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Avstemningen er åpen fra du mottar denne eposten og til kl. 23.59, den 15.06.2020. 

 

Alle delegerte bes om å svare 

 

• Vi ønsker tilbakemelding fra alle delegerte. 

• Vi ønsker at du bruker linken til å besvare spørsmålene som kommer opp. 

• Dersom du ikke får til å bruke linken, finn ut om det er noen som kan hjelpe deg til å 

få det til. 

• Lykkes du ikke med å besvare spørsmålet ved å bruke linken, ber vi deg om å ta 

kontakt med Finn F. Eckhoff finn.eckhoff@adventist.no eller mobil 970 80 258, for 

opplysning om alternativ stemmeavgivning. 

• For de som inngår avtale om alternativ avstemning vil stemmeseddelen måtte 

ekspederes/postlegges senest den 15. juni for å bli godkjent. 

 

Atle Aluwini atle@adventistmission.no er leder for valgobservatørutvalget. 

 

Noe du lurer på? 

Ta kontakt med undertegnede om det er behov for utfyllende informasjon.  

 

Med vennlig hilsen 

Tom Angelsen  

Distriktsleder NND 

 

 

 

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials 
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Vedlegg 5 - Oversikt over møter i valgobservatørgruppen 

 

Dato Hovedpunkt 
Mandag 25. mai Klargjøre mandat, legge opp en plan for arbeidet med 

arbeidsdeling. 
Torsdag 4. juni Gjennomgå resultatene av valgrunde 1 og oppfølging av første 

møte. 
Mandag 15. juni Gjennomgå og sluttføre evaluerings spørsmål til delegatene. 
Tirsdag 18. august Gjennomgang av evaluering. Konklusjoner og rapportskriving. 
Torsdag 3. september Sluttføre rapportene inkludert signering. 
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Vedlegg 6 - Informasjon gitt på Adventistinfo etter avstemning om elektronisk valg 2. 

juni 2020 

 

Stort flertall for elektronisk valg 
Av Tor Tjeransen 

02.06.2020 

Delegatene til alle fire generalforsamlinger i Adventistkirken i Norge 

sier ja til elektronisk gjennomføring av personvalgene til de tre 

distriktene og Den norske union. 

På grunn av Covid-19-pandemien har generalforsamlingene i de tre norske distriktene og Den 

norske union blitt utsatt til september. Fordi innstillingene til personvalg har vært klare i lang tid, 

ble forslaget framsatt at generalforsamlingene kunne ta stilling til disse valgene i elektronisk form, 

slik at nye administrasjoner kunne begynne sine arbeidsperioder 1. august. 

Styrene i de tre distriktene og Den norske union bestemte derfor å be delegatene til de respektive 

generalforsamlingene om godkjenning for at personvalgene kunne gjennomføres elektronisk før 

de utsatte generalforsamlingene avvikles i september. 

I midten av mai måned fikk samtlige delegater til de fire generalforsamlingene tilsendt en lenke til 

å stemme anonymt over det spørsmålet. Fristen utløp ved månedsskiftet. 

Nå er resultatene klare. 

Den norske union            Ja 89,1 % 

Nordnorsk distrikt           Ja 96,4 % 

Vestnorsk distrikt            Ja 93,5 % 

Østnorsk distrikt              Ja 83,8 % 

  

Her følger detaljene om antall stemmer og svarprosent. 

Enhet 

Antall 

svar 

Delegat 

antall 

Svar-

prosent 

% ja av 

mottatte 

svar 

% nei av 

mottatte 

svar 

% blanke av 

mottatte svar 

% som 

ikke 

svarte 

DNU 92 99 92,9 89,1 9,8 1,1 7,1 

ØND 173 200 86,5 83,8 15,6 0,6 13,5 

VND 77 86 89,5 93,5 3,9 2,6 10,5 

NND 55 63 87,3 96,4 3,6 0,0 12,7 
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Vedlegg 7 - Informasjon gitt på Adventistinfo etter personvalget 16. juni 2020 

 

Personvalgene gjennomført elektronisk 
Av Tor Tjeransen 
16.06.2020 

Adventistkirken i Norge har for første gang i historien gjennomført 

elektroniske personvalg. 

Samtlige personer innstilt av distriktenes og unionens valgnemnder til embetsvalgte oppgaver, er 

valgt med klar margin. Det er klart etter at fristen for å delta i det elektroniske valget gikk ut ved 

midnatt 15. juni. 

Valgdeltakelsen blant delegatene har vært høy. Det viser en sammenstilling av resultatene 

sammenlignet med valgdeltakelsen ved generalforsamlinger med fysisk frammøte. Av totalt 100 

delegater ved Den norske unions generalforsamling i 2015 ble det avgitt 86 stemmer ved valg av 

unionsleder. I det elektroniske valget på unionsleder ble det avgitt 87 stemmer av 97 

stemmeberettigede. Altså marginalt høyere antall avgitte stemmer. Det samme bildet gjelder de to 

andre i ledelsen av unionen og avdelingslederne. Avgitte stemmer har vært marginalt høyere i år. 

For distriktenes vedkommende har den elektroniske valgdeltakelsen vært marginalt lavere enn 

andelen avgitte stemmer blant de delegatene som ble registrert til stede ved generalforsamlingene 

i 2015. Man må imidlertid ta med i betraktningen at det alltid er delegater som av forskjellige 

årsaker ikke kan møte. Derfor vil valgdeltakelse blant registrerte delegater alltid være høyere enn 

valgdeltakelse sammenlignet med totalt antall stemmeberettigede delegater. 

Rapporten over resultatene av den elektroniske avstemningen laster du ned her. 

Den norske union 

Nordnorsk distrikt 

Vestnorsk distrikt 

Østnorsk distrikt 

Victor Marley er veldig godt fornøyd med at den elektroniske avstemningen har gått så bra, og at 

ordningen har sterk støtte blant delegatene. Han har vært opptatt av å sikre at menighetens viktige 

arbeidsoppgaver ikke blir satt på pause på grunn av restriksjonene koronapandemien har ført til. 

– Det er viktig at nye embetsvalgte kan komme i gang med sine oppgaver. Vi må ikke være 

passive og vente på endrede forhold rundt Covid-19. Menighetens arbeid må gå videre til tross for 

uvanlige omstendigheter. 

Valgobservatørutvalget har fulgt prosessen tett. Utvalget har bestått av Atle Aluwini, Morten 

Fjelmberg, Anne-Siri Gustafsson, Anett Andersen, Linnea Helgesen. 

Valgobservatørene har testet systemet for å kontrollere at alt fungerer slik det skal. Alt tyder på at 

systemet fungerer etter intensjonen. Observatørene har også sett til at det har vært samsvar 
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mellom delegatlister og utsendte e-poster i systemet, for å sikre at alle delegater fikk tilsendt link 

til å gjennomføre avstemningen. 

– Noen småfeil har vi avdekket underveis, så som feil e-postadresse til en delegat. Noen feil 

oppdaget vi i første runde der spørsmålet var om det skulle gjennomføres elektroniske valg, de ble 

rettet umiddelbart, sier Aluwini, som leder valgobservatørutvalget. 

Han opplyser at utvalget vil levere fire separate rapporter, en for hver generalforsamling. Der vil 

alle avvik utvalget har oppdaget, bli dokumentert. En viktig del av de fire rapportene vil være 

resultatet av en spørreundersøkelse utvalget skal gjennomføres. Undersøkelsen med seks spørsmål 

om hvordan delegatene opplevde valgprosessen, sendes alle delegater torsdag 18. juni. 

– Vi håper alle delegater vil ta seg tid til å svare på spørsmålene. Resultatet av denne 

undersøkelsen vil gi verdifull informasjon som kan være nyttig for generalforsamlingene som 

etter planen gjennomføres i løpet av september 2020, sier Aluwini. 

Delegater eller andre som har relevant informasjon eller spørsmål, inviteres til å kontakte 

valgobservatørutvalget. 

Man kan ringe eller sende e-post til utvalgets leder Atle Fonn Aluwini. 

E-post: atle@adventistmission.no; mobil: 906 40 706. 
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Anett Signhild Andersen
Annen representant
Serienummer: 9578-5993-4-2648626
IP: 109.247.xxx.xxx
2020-10-21 07:02:28Z

Morten Fjelmberg
Annen representant
Serienummer: 9578-5999-4-2342049
IP: 77.88.xxx.xxx
2020-10-21 07:08:52Z

Anne-Siri Gustafsson
Annen representant
Serienummer: 9578-5997-4-2145057
IP: 77.18.xxx.xxx
2020-10-21 08:22:26Z

Atle Fonn Aluwini
Annen representant
Serienummer: 9578-5990-4-2088971
IP: 84.234.xxx.xxx
2020-10-21 10:09:46Z

Linnea Helgesen
Annen representant
Serienummer: 9578-5998-4-1469747
IP: 85.167.xxx.xxx
2020-10-22 05:38:52Z
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    
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Valgobservatørene rapport NND 2020
            1Z6IH-I312W-20YIL-SG44P-G31JG-D5B4Z
            SHA-256
            c3ee10f76baca088efdfa982450f048a317fe5a7e0a1d6c4085db42419b892f6
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
            
            Valgobservatørene rapport VND 2020
            QIV7O-GNXM8-GH2SX-B3Y0N-K5Q6P-1CA01
            SHA-256
            ce3dee7d6da77dd727b643e63618f6fe93546fe1df5fd2d79d53046f5a4a016a
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
            
            Valgobservatørene rapport DNU 2020
            JT2N4-VH6HE-3NWED-GNQ0Y-4GXKP-NDCWE
            SHA-256
            f9d35241d08de38353d46e22e873cbbc630c4b6472b1b2dca7b7e6f1daba5ecb
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
            
            Valgobservatørene rapport ØND 2020
            B6STU-8NYF1-EG2B0-LVTHI-LJX5J-KDTPA
            SHA-256
            4d690a4a4d3c52d095c67991d476c94d6177da8708439dbb7a203583cc34d6c9
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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