
 

 
Sak e) Årsberetning 2019 og 2020 

Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i norske kommuner og 
fylkeskommuner. Gjennom Valgforum utveksles erfaringer om gjennomføring av valg via 
vår Facebookside, årlige konferanser og fagdager. Det er også et glimrende forum for å 
bygge nettverk og få hjelp og innspill til valggjennomføring i egen kommune. 

Valgforum skal også bidra til utvikling av valg i Norge. 

 

Styret 2019-2020 
Vedtektenes punkt 5: Valgforum ledes av et styre på 5 - 7 personer, hvorav 2 eller 3 velges 
det ene året og 3 eller 4 velges det neste året. Årsmøtet velger leder og nestleder, styret 
konstituerer seg selv utover dette. 

Borgny Danielsen, Bærum kommune, leder (til 2020) 
Rigmor Leknes, Vefsn kommune, nestleder og økonomiansvarlig (til 2020) 
Aina Slotterøy, Brønnøy kommune, sekretær (til 2021) 
Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune, styremedlem og webansvarlig (til 2021) 
Vegard Hetty Andersen, Drammen kommune, styremedlem (til 2020) 
Trude Remme, Viken fylkeskommune, styremedlem (til 2021) 
Thomas Lindås, Austrheim kommune, styremedlem (til 2021) 

Valgkomite 
Thorild Osdalen (Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
Hilde Jensen Midtbø (Bremanger kommune) 
Elisabet Aaraas (Tromsø kommune) 
 
Reviderer årsregnskapet  
Trude Klausen (Hammerfest kommune)  
Toril Skram (Kristiansund kommune) 
 

Antall styremøter og medlemssamlinger i 2019/2020 

• Konstituerende styremøte 3. juni 2019 på Gardermoen Park Inn 
• Styremøte, skypemøte, 19. august 2019 
• Styremøte 11. oktober 2019 på Clarion hotell Oslo. Forberedelser til 

evalueringskonferansen med møter med arrangør Proviso Event samt representanter 
fra hotellet.  

• Evalueringskonferansen ble avholdt 14. og 15. november 2019 på Clarion hotell Oslo 

https://www.facebook.com/groups/valgforum/


•  Styremøte 7. januar 2020 i lokalene til Viken fylkeskommune i Oslo. Flere 
medlemmer deltok på Skype.  

• Styremøte og samarbeidsmøte med Valgdirektoratet i Tønsberg 2. mars 2020 
• Styremøte 27. april 2020, teamsmøte 
• Styremøte 12. juni 2020, teamsmøte 
• Styremøte 10. august 2020, teamsmøte 
• Fagdag og årsmøte 17. august 2020, digitalt 

 

Godtgjøring til styremedlemmene er utbetalt i tråd med retningslinjene som ble vedtatt av 
årsmøtet i april 2019.  
 
Også i dette driftsåret har det vært mye fokus på program til fagdager og forberedelser til 
årsmøte. Aktiviteten mellom styremøter, rundt planlegging av konferanser og årsmøtet er i 
perioder høy. 
 
 
Evalueringskonferansen 14. og 15. november 2019 på Clarion hotell Oslo 
Konferansen ble avholdt med 214 deltakere.  
Styret har videreført avtalen med Proviso Event byrå, til å utføre praktiske oppgaver rundt 
påmeldinger, betaling og kontakten med konferansehotellet. Etter styrets oppfatning er 
dette en helt nødvendig innkjøp på lik linje med kjøp av regnskapstjenester fra Abacus.  
Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, tilbudet om Truls Svendsen 
på Latter, foredragene og ikke minst antall deltakere. Også Valgdirektoratet og KMD var godt 
representert. Styret legger mye arbeid ned i medlemskonferansene. Styret tar 
tilbakemeldinger og velmenende forslag til forbedringer på største alvor. Vi følger opp 
konkrete forslag, justerer oss og tilpasser innhold på konferansene som arrangeres så langt 
det er mulig. Styret setter stor pris på å få forslag til temaer og saker vi bør ha på dagsorden, 
og medlemmer som vil bidra på fagdager med sine erfaringer og løsninger. Tips og triks fra 
kommunene eller «slik gikk valget hos oss» med mange, korte foredrag fra Valgforums 
medlemmer, synes å være en stor suksess.  
Valgforum finansierte konferansen med 24.000 i tillegg til de budsjetterte 100.000. 
 
 
Avlyses: Valgforums fagdag og årsmøte 11. - 12. juni 2020 i Tromsø 

11. mars fattet styret slik beslutning: Sett i lys av den siste tids utvikling og på grunn av fare 
for spredning av koronaviruset avlyses arrangementet.  
Styret vil ta løpende vurderinger av om konferansen kan avholdes senere i år. Det er uklart 
hvordan årsmøtet 2020 kan avholdes.  
Styret kommer tilbake til dette etterhvert. Vi har virkelig sett fram til å møte dere alle i 
Tromsø, men hensynet til deltakernes helse må selvsagt komme først.  
  
Det påløp ingen kostnader ved avbestillingen .  



Styret fortsatte sitt arbeid og fulgte koronasituasjonen nøye i håp om å kunne gjennomføre 
et årsmøtet så snart som mulig. Styret fattet i styremøte 27. april 2020 beslutning om at 
årsmøtet avholdes digitalt 17. august 2020. Det er bestemmelser i vedtektene om at 
Innkalling til årsmøtet skal skje minst 3 måneder før årsmøtet. Frist for å sende inn saker er 
2 måneder før årsmøtet, og sakspapirer sendes ut til medlemmene en måned før årsmøtet. 
 
Det var dette styret måtte forholde seg til i sin planlegging:  
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/helsedirektoren-usannsynlig-med-storre-
samlinger-i-2020/118967!/ 
 
 
Valglovutvalget 
Regjeringen oppnevnte Valglovutvalget 21. juni 2017.  
Som kjent ble styremedlem Kari Aarnes oppnevnt i valglovutvalget. Det har gitt oss en god 
anledning til å være nært knyttet til arbeidet i valglovutvalget. Styret har vært opptatt av å 
følge utvalgets arbeid og inngikk derfor avtale med styremedlem Kari Aarnes om å løfte fram 
viktigheten av at Valgforum sine medlemmer må høres i det pågående arbeidet. Aarnes har 
hatt avtale med styret i Valgforum om dialog og om å være samtalepartner med styret i 
forbindelse med arbeidet i utvalget.  

 

Medlemslister 
Styret har foretatt en grundig gjennomgang av medlemslisten, også sett i lys av kommune og 
regionreformen. Abacus bidro i dette arbeidet. Oppdaterte meldemslister forelå i 
månedskifte april/mai 2020 og ble benyttet  ved utsendelse av invitasjon til årsmøtet i 
august. Medlemskontigenten ble sendt ut til oppdaterte medlemslister i mai. Det faktureres 
slik med forfall 18. mai: 
50  faktura HØY kontingent (kr. 3.000) = Kr 150.000 
164 faktura LAV kontingent (kr. 1500) = Kr 246.000 
Tot. kr. 396.000 
 
Styret foreslår på årsmøtet å fastsette i vedtektene hvem som har høy og lav kontingentsats:  
Lav sats – kommuner med mindre enn 30.000 innbyggere. 
Høy sats – kommuner med mer enn 30.000 innbyggere og fylkeskommuner. 

 
 
Økonomi 
Økonomi er et fast punkt på styremøtene. Flere styremøter har helt eller delvis blitt 
gjennomført på Skype eller Teams for å holde kostnadene nede slik det fremgikk ønske om 
på årsmøtet i april 2019. Digitale møter fungerer tilfredsstillende som et supplement til 
ordinære styremøter. Valgforums overskudd 2019 er på kr. 106.000. Valgforums styre 

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/helsedirektoren-usannsynlig-med-storre-samlinger-i-2020/118967!/
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/helsedirektoren-usannsynlig-med-storre-samlinger-i-2020/118967!/


ønsker, som tidligere, å bruke oppsparte midler og budsjettmidler til beste for medlemmene. 
Sett i lys av denne visjonen  ble Truls Svendsen på Latter «Fra Æ til Å» sponser med ca kr. 
90.000 på evalueringskonferansen i november.  
 
 
Valgforum.no 
Valgforum har en gjennomgang av driftsavtaler med Akari verørende nettsidene våre.   
Styret behandlet saken i møte 27. april og inngikk driftsavtale med Akari til 390,- pr. måned. 
Akari utarbeidet GDPR (personvern).  
 

Valgbistand til Evenes kommune etter valget i 2019  
Det ble som kjent gjort flere feil ved gjennomføringen av valget i Evenes kommune i høst. 

Kommunestyret i Evenes gjorde slikt vedtak 8. oktober, KS- 49/19 Vedtak:  

1. Valget for kommunevalget i Evenes 2019 godkjent.  
2. Det er gjort flere alvorlige feil ved gjennomføringen av valget i Evenes 2019. 
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en ekstern granskning av gjennomføringen i 
nær dialog med det nye valgstyret. Fullført innen utgangen av mai 2020.  
3. Kommunestyret ber rådmannen lage en oversiktlig plan for gjennomføringen av 
fremtidige valg i Evenes kommune, med fokus på opplæring og retningslinjer. Denne skal 
forelegges til behandling i kommunestyret senest mai 2020. 
 
Ordføreren i Evenes kommune Terje Bartholsen sendte e-post til Valgforum 22.10.2019 med 
følgende forespørsel: «Henvender meg til Valgforum med spørsmål om bistand fra 
Valgforum med å løse oppgaven kommunestyret ber om».  
 
Evenes kommune valgte å engasjere 2 valgansvarlige, som også sitter i styret i Valgforum. 
Prosessen videre er et anliggende mellom Evenes kommune og de to som ble engasjert, og 
har dermed ingenting med Valgforum som organisasjon å gjøre.  
 
Styret har på vegne av medlemmene et ansvar for at vi som forum framstår samlende for 
våre medlemmer. Valgforum har også et ansvar for å bidra til opprettholde befolkningens 
tillit til valggjennomføringen. Dette gjøres i godt samarbeid med medlemmer, KMD og 
Valgdirektoratet.  
 
 
Georgias valgkommisjon 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrettela for studiebesøk for Georgias 
valgkommisjon sommeren 2019. Valgkommisjonen var på studietur i Norge for å innhente 
erfaringer om bruk av teknologi i valggjennomføring, i regi av et prosjekt i Europarådet.I 
denne sammenheng ble det arrangert møter med en rekke aktører som har en rolle i 
valggjennomføringen, inkludert en hel dag hos Valgdirektoratet. 
 



Valgforums leder deltok på et arrangement sammen med Drammen kommune og Viken 
fylkeskommune 4. juli 2019 i Drammen rådhus og orienterte om vårt medlemsforum. 
Valgforums styre var godt representert med styreleder, Vegard Hetty Andersen i Drammen 
kommune og Trude Remme i Viken fylkeskommune. 
 
 
Forbedringspunkter i Valgsystemet EVA 
Styrets forslag til forbedringer ble presentert på evalueringskonferansen i Oslo i november 
og det ble satt frist for valgforums medlemmer til å melde inn andre forslag til 1. des. 2019. 
Det kom kun forslag fra en kommune. Dette ble innarbeidet i  et notat som ble oversendt 
Valgdirektoratet 20.01.2020. 
Ønskede forbedringer sto også på dagsorden da Valgforums styre hadde sitt årlige møte 
med VD i Tønsberg 2. mars 2020.  

 

 

Sandvika, 5. juni 2020 

På vegne av styret i valgforum 2019/2020 

 
Borgny Danielsen 
Styreleder  
 

 

 


