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Innbyggertall 24.295

Stemmeberettigede 19.452

Valgmedarbeidere 91

Valgdeltakelse 11.692 (59,5%)



Målsetning 
og strategi



Kommunens egne mål for 
valggjennomføringen

• Høyere valgdeltakelse

• Valgstyret får nøyaktige resultater så fort som de 
forsvarlig kan få dem.

• Valgmedarbeiderne får løpende informasjon

• Valgadministrasjonen har kontroll og overskudd til å 
lede arbeidet.

• Gode kommunikasjonslinjer under 
gjennomføringen



Tiltak

• Ekstra lokale for forhåndsstemming

• Fra 4 til 5 valglokaler

• Distribuert telling går fortere – lokalt på krets!

• Rekruttering - Hvordan trygge stemmestyrene

• Opplæring 
• eLæring først, 
• så klasserom
• Så mer opplæring
• Og enda mer



Manuell 
opptelling



Stemmestyrene

• Ny sammensetning – Ikke bare travere

• Sykmeldinger og frafall – vil skje

• Siste leder kom på plass lørdag før valgdagen

• Suksesskriterie: IT inn i stemmestyret

• Stemmestyrets leder 

• Neste gang - Opplæring nærmere lokalet.



Motiverte
stemmestyrer
funker



Kontrolltelling og 
verifisering med 
EVA Scanning



Scannersenter

• Kommunens beredskapsrom som scannersenter

• Magefølelsen etter prøvevalget med skanner

• Feilrettingen, oppgraderingene og feilrettingen

• Forarbeidet med stemmesedlene er Α og Ω

• Logistikken i scannersenteret
• Hvert sjekkpunkt sirlig merket
• Grundig trenet crew, med klare og tydelige oppgaver
• EVA fungerte på sitt aller beste
• Skriftgjenkjenning kan bli bedre
• Scannerene telte perfekt da det gjaldt. Alle avvik var 

menneskeskapte.



Stikkprøvekontroll



Digitalisering i revers, men helt 
nødvendig for tilliten

• Planlagte stikkprøvekontroller – Hemmelig plan

• Klart den mest tidkrevende prosessen

• Excel-skjema måtte printes hos Plan og Regulering

• Lett å bli «blind» på bekreftelsesbias

• Ikke et eneste avvik fra scanningen funnet



Avvik



Feil vi ikke gjør neste gang

• Stemmemottaker satt i feil lokale – Kryss i manntall 
helt på bærtur i to lokaler

• Stemmestyre pisket for mye på hastighet – 100 
ekstra stemmesedler i endelig telling

• Stemmer mottatt i konvolutt ble registrert kun i én 
kategori

• ROS – Gevinsten med å gjennomføre Premortem



Resultat



• Vesentlig hastighetsforbedring – Foreløpig telling 
levert timevis tidligere enn før

• …med til dels betydelige tellefeil og 
utfyllingsmangler

• Trygge IT-ansatte i stemmestyrene fungerte meget 
bra. 

• Opplæringen bør gjøres nærmest mulig lokalet og 
datoen, med så realistisk kursmateriell som mulig.

• Erfaringen og kompetansebyggingen med oppsett, 
nytt oppsett, feilretting og enda mer oppsett av 
scannersentralen kan gjøre at vi velger bort 
scannerleverandøren vår i 2021.


