RESULTAT AV SPØRREUNDERSØKELSE
Spørreundersøkelsen om bruk av tyske og/eller norske dommere på NV ble gjennomført i
tidsrommet 26.10 til 9.11.2018, og er nå avsluttet. Det ble avgitt totalt 253 stemmer.
Av disse ble 26 forkastet på grunn av mangelfulle eller feilaktige opplysninger om medlemsnummer,
forsøk på å stemme flere ganger, eller manglende medlemskap i NSchK.
De forkastede stemmene fordelte seg slik: 14 (kun tyske dommere), 5 (kun norske dommere) og 7
(tyske/norske dommere)
De godkjente 227 stemmene fordelte seg slik:
Kun tyske dommere:
Kun norske dommere
Kombinasjon tyske / norske:

129 stemmer (56.83 %)
13 stemmer ( 5,73 %)
85 stemmer ( 37,44 %)
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Kommentarer fra DU
DU fikk tidlig tilbakemeldinger om at det ble ringt rundt for å påvirke stemmegivningen. I en
demokratisk prosess er det uproblematisk at viktige saker diskuteres mellom medlemmene, men
enkelte medlemmer har angitt at de oppfattet samtalene som utidige og ubehagelige. Da er det ikke
snakk om en demokratisk prosess lenger, men noe annet.
I utformingen av spørreundersøkelsen var det lagt inn parameter for å kvalitetssikre svarene med
henblikk på å avsløre forsøk på juks. Ett parameter var registrering av IP-adressen svaret ble sendt
fra. I dette ligger muligheter for å oppdage påfallende mønstre i form av unormalt mange stemmer
fra en og samme IP-adresse.
Det må tas høyde for at familiemedlemmer naturlig vil benytte samme PC, men det ble oppdaget
eksempler på 17 besvarelser fra en og samme PC i løpet av en time og seksten minutter. To dager
senere, de siste førti minutter før stemmeavslutning, ble det avgitt ytterligere 26 svar fra samme PC,
hvorav 4 av stemmene var fra medlemmer som tidligere hadde avgitt stemme fra en annen IPadresse, med stort sett annet svaralternativ.
En ytterligere omstendighet som styrker mistanken om forsøk på juks, er at de innkomne stemmene i
dette tilfellet, med ett unntak, ble avgitt i alfabetisk rekkefølge.
DU vil bemerke at det er teoretisk mulig at et medlem har hatt en samling hjemme hos seg to dager i
løpet av en uke, først 17 medlemmer og to dager senere 26 nye medlemmer, men sannsynligheten
for dette er etter vår mening liten. Troverdigheten blir ytterligere svekket av det faktum at
bostedsadressen til de aktuelle medlemmene er spredt over et stort geografisk område, noen både
30 og 120 mil unna antatt sted hvor stemmene ble avgitt. At alle svarene var like (tysk/norsk), er noe
som heller ikke styrker troverdigheten av stemmegivningen i dette tilfellet.
Det er et viktig demokratisk prinsipp å kunne stemme anonymt. Det er derfor alvorlig at det
registreres forsøk på juks, eller i beste fall mangel på demokratisk forståelse.
Resultatet av spørreundersøkelsen, til tross for de omtalte forsøkene på juks, er likevel veldig
entydig.

