
Hvor gæærnt kan det gå?
Vegard Hetty Andersen, 

Drammen kommune 



Valgforum 2021

• Ny måte å gjennomføre valgopplæring 

• Samarbeid med Drammen videregående skole

• Unik bedrift og hva de har gjort i valgprosjektet

• Bruk av GAT til vakter og timelister

• Hva lærte vi og hva kan gjenbrukes? 

• Hvor gæærnt gikk det?



Opplæring

• 60% «eksterne» valgmedarbeidere

• Egen nettside for valgmedarbeidere

• Egenstudier av opplæringsheftet

• Korte instruksjonsvideoer 

• Frivillig tilbud om fysisk fremmøte for kort 
gjennomgang av vesentlige punkter i 
opplæringsheftet + trening i EVA

• Når klar be om digital kunnskapsprøve

• 2 prøver:
• Forhåndsstemming
• Valgdag
3 forsøk pr. prøve 



Digital kunnskapsprøve 



Stemmestyrer

• Fortløpende 
kommunikasjon via Teams. 
Generell kanal + egen kanal 
for hvert stemmestyre

• Fysisk samling

• Gjennomgang av diverse 
rutiner

• Nøye gjennomgang av 
nedpakking og 
innkjøring av materiell



Samarbeid med Drammen VGS

• Politikk og menneskerettigheter: 50 
skoleelever arbeidet som 
valgfunksjonærer på valgdagen

• Sosialkunnskap: samfunnsfagstimer for 
velgerne hos UNIK Bedrift  

• Salg, service og reiseliv: kampanje for å 
benytte stemmeretten 

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/de-skal-fa-unge-til-a-stemme/?fbclid=IwAR1-4LIsiN5n0C642bbzqplQlFDP-Gya5WWjC55ZJU4GgH8FcS5oN-5oe1E
https://www.youtube.com/watch?v=kTjH-0l5On4&t=20s


GAT istedenfor manuelle timelister

• Mobilise for rekruttering av 
valgmedarbeidere

• Registrering av alle i lønn (UBW)
• Opprette grupper og vakter i GAT
• Tildele vakter
• SMS utsendelse fra GAT
• Kjør rapport:

• alle gjennomførte vakter overført til 
lønnsutbetaling

• Valgarbeid i august – utbetalt 
september

• Valgarbeid i september utbetalt i 
oktober

• Utbetaling ferdig 



Unik jobb utført av unike folk

• Sjekke og merke alle rollups
• Rense og merke 4.700 stemmeseddelplater
• Pakke 235 sett med 20 ulike 

stemmeseddelplater i hvert sett
• Merke 800 refleksvester
• Pakke 1.500 stemmeseddelsett
• Merke 190 nye stempler
• Pakke beredskapskasser
• Pakke ut og klargjøre 60 spritdispensere

• Valgduker kontrolleres og evnt. vaskes
• Pakke alle stemmesedler til alle forhåndsstemmelokalene
• Utkjøring av utstyr til forhåndstemmelokaler
• Vaske alle stemmeseddelbokser
• Rense alle gamle skilt
• Pakke ut nytt valgmateriell og annet materiell
• Montere 300 sperrebåndstolper
• Teste alle Beachflagg

• Hente og pakke ut mange varer fra JULA
• Kjøre ut materiell til forhåndsstemmelokalene
• Fylle støp i føtter til sperrebånd
• Erstatte lysstoffrør med LED-lys i valgavlukker
• Montere 100 stk. nye skiltholdere
• Pakke stemmeseddelbrett til valgdagen



Film - UNIK

• https://vimeo.com/592160498

• https://vimeo.com/597107411

• https://vimeo.com/585236601

https://vimeo.com/592160498
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F597107411&data=04%7C01%7COystein.Kristoffersen%40drammen.kommune.no%7C2ef38efd69a14ffb89c208d9a9031a0c%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637726653046557657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sAmcSHtIvc1x8Yucxeym8yGSmQi95n3lWxR2u7N3wzE%3D&reserved=0
https://vimeo.com/585236601


Hva har vi lært?

• Samarbeid med UNIK videreutvikles

• Samarbeid med videregående skole 
videreføres

• Rekruttering:
• Bruke kommunes verktøy til dette

(Webcruiter GAT)

• GAT – ja takk

• Økt fokus på digital opplæring? 
Kunnskapsprøven videreføres?



Hvor gæærnt gikk det (1)?

• Det var vel ingen ting som gikk gæærnt…………

……. eller:

«Valgloven har krav til universell utforming og vi 
ivaretar dette. I dette tilfellet er det snakk om en 
mobilitetsscooter, ikke en rullestol. Dette er et 
større kjøretøy og våre ramper er tilpasset 
rullestoler. Skulle vi endret retningen på rampene, 
hadde vi måttet blokkere ledelinjene som finnes 
der for svaksynte. Skal man ha sentralt plasserte 
forhåndsstemmelokaler, er det utfordrende å lage 
løsninger tilpasset kjøretøy med størrelse utover 
rullestol, sier Andersen.»
Drammens Tidende, 11.08.21



Hvor gæærnt gikk det (2)?
Klaget inn til Diskrimineringsnemnda 18.08.21 

Vedtak 12.11.21:

Begrunnelse:



Hvor gæærnt gikk det (3)?



….men vi jobba som gærne!
(ennå en gang)

Takk for oppmerksomheten! 


