TryghedsGruppens medlemmer vil stemme digitalt
De oplever digitale valg som sikre. Det er vores erfaring fra de to digitale
valg, vi har holdt i Region Nordjylland og Region Hovedstaden for knapt
500.000 medlemmer.
Vidste du at ...

Valg til repræsentantskabet i TryghedsGruppen

TryghedsGruppens medlemmer oplevede en
høj sikkerhed ved at stemme digitalt.

Stemmeprocent
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5 % svarede “ved ikke”. Ved en tilsvarende undersøgelse i Region Nordjylland svarede
99% af ca. 6.000 deltagere, at de havde oplevet det digitale valg som sikkert.
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af de digitale vælgere vil
gerne stemme digitalt hos
TryghedsGruppen igen.

Medlemmerne foreslår flerfaktor login for at optimere
sikkerheden yderligere.
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TryghedsGruppens digitale vælgere er også
klar til at stemme digitalt ved offentlige valg.

Folketingsvalg

Kommunalvalg

Europaparlamentet
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Alle tal er fra en undersøgelse blandt ca. 18.000 digitale vælgere til
TryghedsGruppens repræsentantskabsvalg i Region Hovedstaden i 2015.

“Send bare
brevet til min
mail eller
e-Boks næste
gang ...”

I TryghedsGruppen har vi afholdt kampvalg til vores repræsentantskab siden 2008. Vi
holder valg hvert år på skift i de fem regioner. Alle vores medlemmer har haft mulighed
for at stemme indenfor de sidste fem år. Stemmeprocenten har de sidste fem år ligget
stabilt mellem 10 % og 15 %, og muligheden for at stemme digitalt er blevet taget godt
imod. Ved det seneste valg er andelen af digitale stemmer næsten oppe på 80 %.
En meget stor andel af de digitale vælgere i Region Nordjylland og Region Hovedstaden
oplever det digitale valg som sikkert. For at dokumentere og undersøge sikkerheden
i afstemningerne har vi allieret os med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at gennemgå og godkende alle systemer og arbejdsgange, før vi anvender dem.
Sikkerhed handler tit om at være et skridt foran. Og derfor arbejder TryghedsGruppen
kontinuerligt på at optimere og videreudvikle sikkerheden og brugervenligheden i de
løsninger, der anvendes.
TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem
langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. TryghedsGruppen har omkring 1 million medlemmer, der alle er
forsikringstagere hos Tryg. www.tryghedsgruppen.dk

