
 
 

RAPPORT FRA VALGFORUM OM VALGET HØSTEN 2017 

1. Hva rapporten gjelder 

Denne rapporten er utarbeidet av Valgforums styre med utgangspunkt i Evalueringskonferansen i 

Stavanger 19.-20. oktober 2017. Siktepunktet med rapporten er å bidra til videreutvikling av aktuelle 

verktøy i forberedelse, gjennomføring og etterarbeid ved valg og til et fortsatt godt samarbeid med 

Valgdirektoratet. 

I punkt 2 framkommer aktuelle innspill fra kommunene og i punkt 3 framkommer aktuelle innspill fra 

fylkeskommunene. 

2. Innspill fra kommunene  

1. EVA 

 Generelt fornøyd med EVA 

 Mulige forbedringer i EVA 

o Statistikk om tidspunkt velgerne stemmer (som grunnlag for 

dimensjonering av bemanningen) 

o Elektronisk arkivering av stemmesedlene (slik at kommunen ikke 

behøver å lagre stemmesedlene fysisk) 

o Elektronisk signering av valgprotokoll i stemmekretsene (slik at 

kommuner slipper å anskaffe skrivere i hvert stemmelokale) 

o Automatisk aktivering av brukerne når de legges inn 

o Frammøteprosent per krets søndag og mandag og total 

fremmøteprosent innarbeides i valgprotokollen (ikke bare som en 

egen rapport) 

o Antall forhåndsstemmegivninger til og fra andre kommuner bør 

framkomme i valgprotokollen, jf. valgprotokoll B1.1. 

 

2. Elektronisk avkryssing i manntallet (XIM) 

 Generelt fornøyd med elektronisk avkryssing i manntallet. 

 Mulige forbedringer for kommuner som bruker XIM 

o Ny standardtekst på valgkortet der det ikke framkommer hvilken krets 

du tilhører, men hvilket stemmelokale som er nærmest.  

o Sametingets valgmanntall bør være elektronisk på lik linje med vanlig 

valg.   

 
3. Skanning 

 Generelt fornøyd med skanningen 

 Mulige forbedringer av skanningen 

o Må kunne bytte ut sedler som ikke er ordinære stemmesedler. 

o Det samme må gjelde for blindeskrift. 

o Merk at de som benyttet Canon 9050c hadde store problemer med 

skanningen.   

 

4.Opplæring 

 Generelt fornøyd med opplæringen - valgdirektoratets opplæringssamlinger 

var bra og har funnet en god form. 

 Mulige forbedringer av opplæringen 



 
o Arranger en egen samling for nybegynnere, for eksempel på første 

dag av første samling 

o Hadde vært fint om Valgdirektoratet kunne lage et opplæringsfoilsett 

som grunnlag for egenopplæring i kommunene. 
 

3. Innspill fra fylkeskommunene 
 

Lik informasjon til alle fylker. Informasjon må legges ut på valgmedarbeiderportalen evt. sendes som 

SMS eller e-post til valgansvarlige. Blir aldri lik informasjon dersom Valgdirektoratet velger å ringe 

hver enkelt kommune / fylkeskommune. 

1. EVA  

 Generelt fornøyd med EVA 

 Mulige forbedringer 

o Bør kunne godkjenne alle kategorier i en kommune med ett klikk. 

o Bør kunne redigere i merknadsfeltet og gi plass til flere tegn. 

o Møtebok del en bør kunne tas ut som rapport fra Eva. All informasjon 

fra kommuner og fylker ligger i EVA. 

2. Skanning 

 Generelt fornøyd med skanningen. 

 Mulige forbedringer 

o Valgdirektoratet ga ulike råd i forbindelse med nye retningslinjer for 

skanning rett før valget. Bør så langt det er mulig, unngås for 

ettertiden.  

o Mange sedler til verifisering (X ble til 4 og V ble til 11 tall). 

o Bedre informasjon til velgerne, eller bortfall av valgalternativene 

STRYK eller RENUMMERING. 

o Flere fylker opplyser at brukerstøtten var stengt når de hadde behov 

for hjelp, bør være mulighet for å ringe brukerstøtte e.kl.15.00. 

o Valgdirektoratet bør gi oss en kravspesifikasjon som gjelder sikkerhet 

for oppsett / installasjon av utstyr i skann-senter/tellesentral. 

3. Opplæring 

 Generelt fornøyd med opplæringen. 

 Mulige forbedringer 

o Behov for fokus på hva fylkene må ha oppmerksomhet på i 

møtebøkene fra kommunen. 

o Mulighet for lik rapport som Stortingets fullmaktskomite har (vil 

forenkle dialogen mellom fylkene og fullmaktskomiteens sekretariat) 

o Gjennomgang av praktiske rutiner rundt utsending av brev til 

kandidater, dialog med partiene og kommuner før under og etter valg. 
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