
 

Årsmelding for driftsåret juni 2016 – april 2017 

Styret har bestått av følgende  

Thorild L. Osdalen, Telemark fylkeskommune – leder 
Jarl Harry Gjedrem, Stavanger kommune – nestleder 
Irene Kalstad Aase, Ålesund kommune – økonomiansvar 
Svein Inge Johansen, Bodø kommune -sekretariat 
Aina Slotterøy, Brønnøy kommune 
Bernt Søraa, Kongsberg kommune 
Kari Aarnes, Steinkjer kommune 

  

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden, to av dem på Park Inn, Gardermoen og ett i Steinkjer. 

Styret har fortsatt sine diskusjoner om Valgforum sitt fokus og aktivitetsnivå. Styret har funnet en 

god arbeidsform. Styret er aktivt og engasjert i mange spørsmål og problemstillinger som kommuner 

og fylker kommer opp i før, under og etter valg. Styret har god dialog med Valgdirektoratet, som 

Valgforum nå forholder seg til etter opprettelsen i januar 2016.  

Også i dette driftsåret går mye av diskusjonene, også mellom styremøter, rundt planlegging, å få på 

plass innhold i programmet og gjennomføring av årskonferanser og årsmøtet/fagdag.  

Planlegging og gjennomføring av et slikt arrangement tar tid og krever stor innsats fra hele styret. 

Konferanseplanlegging er et fast punkt på styremøtene. Styret har videreført avtalen med Proviso 

Event byrå, til å utføre praktiske oppgaver rundt påmeldinger, betaling og kontakten med 

konferansesteder. En helt nødvendig kjøpt tjeneste.   

Styret har utarbeidet en rutine for gjennomføring av Årsmøte. Det ble klart under årsmøtet i Bodø at 

ny rutine måtte på plass.  

Videre har styret gitt Valgforum nye nettsider på ny plattform. Vi er fornøyde med nytt utseende, 

brukervennlighet og ryddighet på sidene.  

Styret er godt fornøyd med at Facebook siden i regi av Valgforum brukes slik den var ment. En arena 

for utveksling av erfaringer, der det er lav terskel for å stille spørsmål til alle fasene under 

gjennomføring av valg i Norge.  

Følgende to satsningsområder blir videreført  
- Medlemspleie og kunnskaps- og kompetanseutvikling for valgmedarbeidere 
- Ivareta brukerperspektivet overfor nasjonale valgmyndigheter, herunder bidra til 

videreutvikling av valgsystemet i vid betydning 
Styret mener at gjennom å arrangere fagdager og konferanser legges det til rette for gode 

møteplasser med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nyttig informasjon for medlemmene.   

Økonomi.  



Økonomi er et fast punkt på styremøtene. Styret har god oversikt og økonomien er solid. Irene 

Kalstad Aase, valgt inn i Bodø etter Lin Tove Thomassen, har vært økonomiansvarlig siste året og gjør 

en utmerket jobb. Valgforum sin økonomi er i trygge hender. 
 

Årskonferanse 2016 i Bodø ble en suksess. Det er ikke styrets oppfatning alene. Evalueringa sier 

også det. Det var et variert og spennende program, som traff noe hos alle deltakerne. Ribtur i 

Saltstraumen var et forfriskende høydepunkt. Valgdirektoratet og representanter fra KMD var 

tilstede.  Styret har merket seg velvillig kritikk på noen punkter. Dette følges opp. Evaluering av våre 

konferanser gir styret gode råd og en pekepinn å hva som kan bli bedre. Styret setter stor pris på 

direkte og klare ønske, det gir motivasjon og inspirasjon til å foresette.  

Valgforum rettet en henvendelse til Valgdirektoratet høsten 2016, oppfølging av notat sendt dem 

etter gruppeoppgavene vedr EVA i Bergen i 2015. Her er svarene: 

Gruppe EVA 

 Vil partiene bli gitt tilgang i EVA til selv å registrere listeforslagene? 

Listeforslag vil være et av mulige satsningsområder for endring/utvikling til valget 2019. 

 Vil det i EVA være tydeligere skille mellom egne velgere og velgere fra andre 

kommuner?       f.eks. ved annen farge. 

Nei, det er ikke gjort noen endringer på dette. 

 Vil det i EVA være maler for brev ut til eks. valgte kandidater? 

Dette er et ønske som går ut over rammene for hva EVA skal dekke. Men det finnes en rapport 

som kan brukes slik at kommuner/fylkeskommuner kan bruke dette som utgangspunkt for 

fletting i brev til for eksempel valgte kandidater og vara. 

 Vil det utarbeides en «testside» for utregning av mandater? 

Nei, dessverre.  

 Vil det være en eksportfil fra EVA til Noark 4 på valgte kandidater? 

Det er laget en rapport (Excel) som kommuner/fylkeskommuner kan ta ut, dvs. en rapport som 

inneholder blant annet valgte kandidater og vara. Veien videre til arkivsystem må håndteres selv. 

 Vil størrelsen på skrift i papirmanntall være mulig å justere? Få med linje og 

nummerside? 

Det vil ikke være mulig å endre skriftstørrelse. Linje og nummerside er ikke med. 

 Vil det i EVA bli gitt mulighet til å kunne endre på kommentarer etter godkjenning av 

foreløpig telling? 

Dette vil være et mulig satsningsområder for endring/utvikling til valget 2019. 

 Kvaliteten i trykken på stemmesedler må fortsatt fokuseres. 
        Vi har god dialog med trykkeriet, og vil legget vekt på dette punktet. 

 

Skien 30.mars 2017 

Thorild L. Osdalen 
leder i Valgforum 


