Årsmøtepapirer
Styrets beretning.
Styret har i 2009 bestått av:
Øyvind Øyen, Trondheim kommune – leder
Hanne Thea Stenersrød, Østfold fylkeskommune - nestleder
Asbjørn Ausland, Oslo kommune
Tone Halvorsen, Bærum kommune
Steinar Joki, Arendal kommune
Elin Solberg, Bergen kommune
Linda Storjord, Bodø kommune
Det har vært holdt 4 styremøter:
27.01.2009 – (i etterkant av årsmøtet)
9-10.02.2009 (i løpet av KRDs valgkonferanse på Gardermoen)
16-17.04.2009 (2 dagers samling i Sarpsborg for å planlegge opplæringskonferansene)
22-23.10.1009 i Oslo

Foreningen har i 2009 prioritert følgende arbeidsområder i tråd med handlingsplanen:
Medlemsverving
Opplæring
Foreningens nettsted
I tillegg har styret arbeidet med følgende:
Uttalelse til Stortinget ifm endringer valglov
KRDs referansegruppe for evalg
Kort om de enkelte punktene:
Medlemsverving
Foreningen hadde pr. 10.12.2008 ca 110 betalende medlemmer. I skrivende stund (14.1.2010)
er medlemstallet 170. Målet for 2009 var å doble medlemstallet. Styret er likevel tilfreds med
utviklingen i foreningen dette året.
Opplæring
Styret inngikk et samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet om gjennomføring av
5 regionale valgkonferanser i løpet av våren 2009. Valgforum var både arrangør og ansvarlig
for det faglige programmet. Ettersom konferansene var finansiert av departementet, var de
åpne for alle kommuner og fylkeskommuner.
Styret, supplert med tre erfarne valgmedarbeidere fra kommunene (Rigmor Leknes, Ole
Vikse, Sigbjørg Brodin), la ned mye arbeid i planlegging og gjennomføring av konferansene.
Konferansene ble dermed den helt klart dominerende arbeidsoppgaven i 2009. Styret mener
dette var en riktig prioritering. En god valgopplæring danner grunnlag for en god
gjennomføring.

Valgkonferansene ble evaluert, vi viser til vedlagte rapport. Styret anser konferansene som
vellykkede, samtidig som vi har gjort erfaringer som kan bidra til forbedring i framtida.
Foreningens nettsted:
Valgforums nettside www.valgforum.no ble satt i drift i februar, med egen designprofil.
Nettsiden har en ekstern del (åpen for alle), samt egne medlemssider som krever passord. I
etterkant av valgkonferansene ble presentasjonene lagt ut på åpent område. Sidene er under
utvikling.
Uttalelse til Stortinget ifm endringer valglov
Det ble sendt uttalelse fra Valgforum til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite
vedrørende forslag til endringer i valgloven, ot.prp. nr 32 ( 2008-2009) den 25.02.2009. Dette
som alternativ til å møte i komitehøring, som ingen hadde anledning til.
KRDs referansegruppe for e-valg
Kommunal- og regionaldepartementet nedsatte flere referansegrupper/ekspertgrupper i
forbindelse med prosjektet for utredning av elektronisk stemmegivning. Valgforum ble
forespurt om deltakelse i en av disse. Foreningens representant har vært Elin Solberg.

Forslag til handlingsplan 2010
Valgforum vil også i 2010 prioritere følgende oppgaver:
Opplæring
Medlemsverving
Foreningens nettsted
Om de enkelte punktene:
Opplæring
Valgforum vil videreutvikle valgopplæringen basert på de erfaringene som ble gjort i 2009.
Vi ser det er behov for en opplæringsrunde i forkant av valgarbeidet, som blant annet omfatter
anbud, listeforslag, valgkretser, og planlegging av informasjon. Videre er det behov for en
spisset opplæring i mai/juni som blant annet omhandler gjennomføring av forhåndsstemming
og valgdag, samt valgoppgjør. Kursene vil i en eller annen form gi tilbud både til
nybegynnere og til viderekommende.
Det medfører at valgforum vil planlegge to opplæringsrunder:
1. Samlet valgkonferanse på Gardermoen høsten 2010
2. Regionale valgkonferanser i mai/juni 2011. Disse vil bli samordnet med
fylkesmannskonferansene. Planlegging av disse må starte i 2010.
Dette arbeidet vil skje i samarbeid med KRD.
Organisasjonsutvikling og medlemsverving
Valgforum er av ny dato i sin nåværende organisasjonsform. Det er derfor nødvendig å
fortsatt prioritere utvikling av valgforum som organisasjon. Valgforums styrke er å samle
hvert enkelt medlems kompetanse og erfaring til en helhet og formidle denne samlede

kompetansen ut til alle. Et bredt medlemsgrunnlag er derfor viktig for at valgforum skal bli
mangfoldig og relevant for hele landets kommuner.
Valgforum anser to kanaler som viktige i organisasjonsarbeidet:
1. Årsmøte og fagdag
2. Nettsidene (se nedenfor)
Hensikten med fagdagene er å gi medlemmene et faglig påfyll ut over den mer praktiske og
detaljorienterte opplæringen som gis på kursene. På fagdagene kan vi heve blikket, invitere
ressurspersoner utenfra og se vårt arbeid som valgmedarbeidere i en større sammenheng.
Planleggingen av årsmøte og fagdag 2011 må starte i 2010.
Foreningens nettsted
Nettstedet har eksistert i et års tid, og har blitt brukt til informasjon fra styret om blant annet
valgkonferansene. De interne medlemssidene har også i noen grad blitt brukt som kanal for
dialog (spørsmål og svar). Valgforum vil i 2010 bruke noe mer ressurser på å videreutvikle
nettsidene. For eksempel kan nettsidene brukes av medlemmene til å dele erfaringer ved å
legge ut sine instrukser, rutinebeskrivelser og annet.
Sekretariat
Både for å styrke organisasjonsarbeidet, og for å være i stand til å planlegge og gjennomføre
valgopplæring, ønsker valgforum å avsette mer ressurser til sekretariat. Gjennom blant annet
midler fra KRD vil valgforum avsette penger til frikjøp av leder/sekretær for å styrke
organisasjonens arbeid.

Forslag til budsjett 2010
Utgifter:
Planlegging av nasjonal konferanse høst 2010, inkludert produksjon av kursinnhold og
innhold i kursmateriell. Utføres av egne ressurser
kr 50 000
Dagpakker 300 deltakere
kr 330 000
Middag 300 deltakere
kr 105 000
Reise, opphold og honorarer/frikjøp for kursholdere
kr 100 000
Konferanseadministrasjon, avtale med arrangementsfirma
kr 50 000
Styremøter i Valgforum, reise og evt opphold
kr 100 000
Frikjøp leder/sekretariat
kr 150 000
Sum utgifter
kr 885 000
Inntekter:
Kontingent, 170 medlemmer á kr 1000
Støtte fra KRD
Sum inntekter

kr 170 000
kr 715 000
kr 885 000

