HYLDESPJÆLDET, AFDELING 10 – BO-VEST
Journalistisk referat fra mødet d. 27. februar 2014 med Afdelingsbestyrelsen og ”de stående udvalg”

Det digitale beboerdemokrati
Repræsenteret var:
Afdelingsbestyrelsen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU)
Udearealudvalget (UAU)
Caféstyregruppen
Motionsudvalget
Skulpturudvalget
Husdyrudvalget
VA
BO-VEST
Der udover deltog:
Projektleder Camilla Wikke (CW), Assembly Voting (Firmaet bag digitale møder og afstemninger)
Eugene Zainchkovskyy (EZ), Assembly Voting

•

Introduktion

Vinie Hansen fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen, og fortalte om baggrunden for mødet.
VA's bestyrelse har besluttet at lave et pilotprojekt med digitalt beboerdemokrati. Alle udgifter der er forbundet med
projektet betales af VA. Pilotprojektet styres af firmaet Assembly Voting, som har stor erfaring med afvikling af
digitale beboermøde og afstemninger.
CW fortalte at Assembly Voting havde arbejdet med elektroniske valg siden 2001. Firmaet havde gennemført 500
elektroniske valghandlinger siden 2001 med over 9.500.000 vælgere, bl.a. havde firmaet afviklet valget til ældrerådet
i Københavns Kommune.

•

Det digitale beboermøde

For at afvikle de digitale beboermøde, er der blevet givet dispensation for lovgivningen fra Ministerie for By, Bolig og
Landdistrikter.
I 2012 afviklede firmaet de første digitale afdelingsmøder, dette foregik i boligselskaberne 3B og fsb som er
beliggende i København.
Ifølge Assembly Voting, betyder de digitale beboermøde ikke at der rent fysik kommer færre til beboermøderne, til
gengæld er der en klar stigning i antallet af forslag, og antallet af deltagere i debatterne.
I 2014 igangsættes pilotprojekter i VA, Lejerbo, DAB og KAB.
De digitale beboermøder, som dækker både forslag, debatter og valghandlingerne, betyder at beboerne kan deltage
når de har tid og mulighed, hvilket betyder at flere har mulighed for at deltage i beboerdemokratiet. Den digitale
beboerdeltagelse er et supplement til det eksisterende beboerdemokrati.
Assembly Voting har gode erfaringer med de digitale beboermøder, hvor det har vist sig, at der dels bliver stillet flere
forslag og dels øger stemmeprocenten.
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•

Mødemodulet

Afdelingerne får sin egen log in side, her kan beboerne logges sig på, både via E-mailadresse og via Facebook. På
selve siden skal man oplyse sin adresse.
Afdelingsbestyrelsen lægger indkaldelser, dagsorden og diverse dokumenter ind på afdelingens egen side. Herefter
kan der, fra beboernes side, stilles forslag, som fortsat skal fremsendes skriftligt til afdelingsbestyrelsen, og debatterer
de enkelte forslag.
Ifølge Assembly Voting, giver afstemning af forslag, kun mulighed for at stemme enten ”JA” eller ”NEJ”. Dette
medførte en del debat, da man kunne forestille sig, at der skulle være flere valgmuligheder i et forslag. Som det blev
udtrykt, ”der er jo ikke forskel om man skal stemme på flere kandidater, eller man skal stemme om flere ting i ét
forslag”. Assembly Voting har dog mulighed for, at tilpasse både valg- og afstemningsmuligheder efter hver enkelt
afdelings behov.
Der skal informeres om, hvornår der lukkes for de digitale forslag og de digitale debatter.
Fra deltagernes side blev det konstateret, at afviklingen af de digitale beboermøde vil betyde en forlængelse af
debatterne, hvor dem som er fysisk til stede også skal stilling til de som har deltaget digitalt. Der blev også udtrykt
tvivl om ideen ved at logge sig på via Facebook, men Assembly Voting er ikke støt på problemer med at bruge
Facebook som log in, og det er ikke firmaets erfaring, at debatterne bliver á la Facebook. Det skal dog være sådan, at
der er mulighed for, fra Afdelingsbestyrelsens side, at kunne fjerne upassende indlæg.

•

Valgsystemet

Ved valg, kan kandidaterne lave deres egen præsentation med billeder og tekst. Det er Assembly Voting som står for
den digitale valghandling, men alle relevante dokumenter ligger afdelingen selv inde med.
Der oprettes adgangskode for at kunne stemme digitalt.

Ejendomskontoret stiller sig til rådighed for hjælp til valghandlingen.
•

Opsætning af Hyldespjældets mødemodul

Forslaget om, at Hyldespjældet indgår i dette pilotprojekt, skal endelig godkendes på beboermødet d. 25. marts 2014.
Det er vigtigt at understrege, at hvis Hyldespjældet går med i dette pilotprojekt, er det boligselskabet VA som står for
alle udgifter der er forbundet med projektet.
Der var beboere som var stor tilhænger af digitaliseringen, men mente ikke det tilførte særligt meget nyt.

•

Det videre forløb

•
•

Beboermødet d. 25. marts 2014 tager endelig stilling til, om projektet skal sættes i gang.
Afdelingsbestyrelsen foreslår, at pilotprojektet kører over beboermøderne i september 2014 og i marts 2015.

På VA’s boligpolitiske konference i september, vil VA sætte det digitale beboermøde på dagsorden.
VH orienterede afslutningsvis, om fællesmødet d. 3. april der drejer sig om information og kommunikation.

Således opfattet og refereret
Henning Larsen.
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