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Vestfold fylke 
• Fakta om Vestfold 

• Flateinnhold: 2.216 km2 

• Innbyggertall: 238 748 
(01.01.2013) 

• 14 kommuner 

• 8 byer 

• 980 km. kystlinje 

• Over 1000 øyer 

• Ca 100 km fra nord til sør  

 



Folketall i kommunene  

Horten 26 595 

Holmestrand 10 350 

Tønsberg 41 239 

Sandefjord 44 629 

Larvik 43 132 

Svelvik 6 570 

Sande (Vestf.) 8 835 

Hof 3 060 

Re  8 994 

Andebu 5 546 

Stokke 11 398 

Nøtterøy 21 100 

Tjøme 4 865 

Lardal 2 435 



Kommuner som ikke deltok 2013 



Utvikling 

• Ønske om interkommunalt samarbeid 

• Høyskolen i Vestfold – 2005 

• Horten rådhus  2009 - 

– vertskommune 

– lettere forberedelser  

– egen infrastruktur og kapasitet tilgjengelig 

– fleksibiltet ift lokaler, personell mm 

 

 

 



Organisering 
- Samarbeid med fylket 
- Fylkesmannen informert og 

gitt støtte 
- Info i forkant til alle 

kommuner 
- Frivillig deltakelse, avklart i 

god tid  
- Spisskompetanse over tid i 

Horten 
- Fintelling valgnatten 
- Kontrolltelling dagen etter 

(Vfk) 



Teoretisk kapasitet 



Kjøreplan 2011 



Utfordringer 2011 

• Feil på stemmesedler i flere kommuner 

• Dårlig stemplingskvalitet flere steder 
– Omfattende verifiseringsbehov 

• Omfattende  forsinkelser 

• For ambisiøs kjøreplan 

• Mye venting for de som kom sent. Utfordrende 
for både personell og ”gjester” 

• For liten gruppe skannerpersonell 

• For lange arbeidsøkter  



2013 

• ”Først til mølla” 

• Eget dedikert skannerpersonell 
– ikke valgmedarbeidere fra 
valglokaler 

• Bedre vertskapsfunksjon 

• Ingen ”gjester” i tellesentralen 

• Høyere pris for deltakende 
kommuner 

 



Etablering av skannersentral i god 
tid. 

• Innkjøp 4 skannere 
• Testing og kvalitetssikring i god tid  
• Idox- personell tilstede 
Valgdagen 
• Grovtelling i egne kommuner 
• Raskt ferdig 
• 10 skanner-medarbeidere 
Valgnatten 
• Idox med hele valgnatten 
• Tydelig styring underveis. ORDEN. 
• Først til mølla-prinsippet 
• Adgang i tellesentralen kun for 

direkte berørt personell 
• Servering for personell og gjester 

i kantina.  
• Fintelling ferdig i 6-tiden  
• Godt humør og trivsel  

 



Kostnadsoversikt 

Forberedelser (møter, kurs, anbudskonkurranse, m.m.) 89 350,00 kr 

Bemanningskostnader tellesentral (valgnatt + tirsdag) 129 633,31 kr 

Konsulentkostnader IDOX 105 073,23 kr 

Etterarbeid (nedrigging, overlevering til FK, evaluering, m.m.) 17 195,68 kr 

Innkjøp (lisens for databaseserver, scannere, plastkasser, 
m.m.) 206 488,00 kr 

Kantinekostnader, mat, bemanning, m.m. 20 000,00 kr 

Fasiliteter, PC'er, printere, strøm, vaktmestertjenester 10 000,00 kr 

Sum totalt 577 740,22 kr 



Økonomi deltakende kommuner 



Erfaringer 
Bra 
• God økonomi for alle deltakere 
• Raske resultater – for de fleste 
• Kvalitetssikring 
• Uthvilt skanner-personell fra start 
• Vertskapsfunksjonen bra. Mat og drikke tilgjengelig fra eget personell. 
• Egne opplærte verifiserere fra kommunene  
• Vertskapsfunksjon  
• Godt samarbeid interkommunalt og med fylkeskommunen - nettverksbygging  

 

Forbedringspunkter 
• Enda bedre skannerkapasitet – maskiner og personell 
• Bedre forberedelser i enkelte kommuner (valg-kompetanse) 
• Kvalitetskontroll på trykking av stemmesedler – spesielt ved kommunevalg 
• Noen fikk lang ventetid 
• Larvik – 1 t kjøring + 2 t venting…….. Mye dødtid? Var det verdt det? 
• Stemplingskvalitet – stemplingskvalitet  – stemplingskvalitet 
• OBS kvalitet og innhold på trykking av stemmesedler i kommunene. Trykkeriets 

kvalitetssikringsansvar? 
 
 
 



Evaluering fra samarbeidspartnere 
Sandefjord: 
Sandefjord kommune er veldig fornøyd med måten scanningen ble gjennomført på. 

Det var et skikkelig solid opplegg, og vi synes det er greit med "først til mølla"- 
prinsippet. Tilbakemeldingen fra de to politikerne som vi hadde med er den 
samme.  
 Neste gang er det både kommune- og fylkestingsvalg, og hvis vi skal gjennomføre 
felles telling bør vi ha flere scannere. Det blir også mer til verifisering ved 
kommunevalg. 

 
Nøtterøy: 
Vi vil også takke for godt samarbeid i forbindelse med valget. 
Vi i Nøtterøy syntes det fungerte bra med opplegget denne gangen. Fint at vi fikk 

mulighet til å få litt mat da vi kom om natten og litt underholdning var også greit! 
  
Enig i at vi bør ha flere skannere til neste valg og flere verifiseringsstasjoner. Tror 

”først til mølla”-prinsippet er det som føles mest rettferdig for alle parter. Vi går 
for det også neste gang. 

Da regner jeg med at vi treffes ved neste ”korsvei” om to år:-o>) 
  
 



Evaluering forts. 
Tønsberg: 
Tønsberg var jo heldig og kom raskt inn i køen. At kantina var åpen var veldig fint.  Det 

smakte med kaffe og mat - det var lenge siden vi hadde hatt tid til å spise sist og 
det var et fint sted å sitte, vekk fra travelheten på skanningsrommet.  

Jeg tror det hadde vært lurt om hver kommune stilte med egen verifiserer ved siden av 
den fra dere som utførte eventuelle endringer.  Dette tror jeg er enda mer aktuelt 
ved kommmunestyrevalget. Da er det viktig å kjenne navnene på kandidatene. 
Ellers er vi veldig fornøyd med at en kommune tar på seg dette ansvaret :-)  
 

Vestfold fylkeskommune 
Vi kommer til å sende noen tilbakemeldinger til KRD ang systemfeil og det gjelder to 

forhold. (teknisk) 
Vi kommer til å skryte av systemet og av helpdesk for det fungerte veldig fint. 
 
I fht samarbeidet vi har med dere er vi både villig til å betale mer, men vi stiller også 

gjerne med folk som kan bistå ved scanning og verifisering. Vi ønsker absolutt å 
kunne få mulighet til å benytte kompetansen dere har i fht denne delen av 
valgoppgjøret. Vi er strålende fornøyde    

  
 



Konklusjon 


