Årsmelding for driftsåret april 2017 – mai 2018
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
I perioden har vi hatt tre styremøter, en fagdag og evalueringskonferansen høsten 2017.
Styret har fortsatt sine diskusjoner om Valgforum sitt fokus og aktivitetsnivå til det beste for
medlemmene. Styret er aktivt og engasjert i mange spørsmål og problemstillinger som
kommuner og fylker kommer opp i før, under og etter valg.
Planlegging av evalueringskonferansen og årsmøtet/fagdag har som tidligere år hatt mest
oppmerksomhet. Innhold i program, detaljer i planleggingen og gjennomføring av slike store
arrangementer krever tid og tett oppfølging.
Det er en utfordring for styrets medlemmer å få nok tid til å arbeide med andre temaer.
Styret har diskutert arbeidsform og fordeling av oppgaver, slik at arbeidsbelastning for
styremedlemmene gjennom året jevnes ut. Styret mener å har funnet en god arbeidsform.
Styret har god dialog med Valgdirektoratet, som vi nå forholder oss til etter opprettelsen av
direktoratet i januar 2016. Styreleder har fulgt opp dialogen med Valgdirektoratet og KMD.
Sommeren 2017 ble styremedlem Kari Aarnes, Steinkjer kommune oppnevnt som medlem i
valglovutvalget. Det ga styret og Valgforum en god mulighet til å kunne følge med og være
tett på prosessen i arbeidet med ny valglov. Kari Aarnes har gjennom en avtale mellom
henne og Valgforum fått i oppdrag å formidle til valglovutvalget, Valgforum sine
anbefalinger, innspill og forslag til endringer i valglov og forskrift. Kari skal legge frem for
diskusjon i styret aktuelle saker fra valglovutvalget. Hun skal videre forberede innlegg og
presentasjon av valglovutvalget sitt arbeid for styret og for medlemmene på fagdager.
Aktivitet
Årsmøte og fagdag på Gardermoen i april 2017 hadde 170 deltakere. I evalueringa ser vi at
innlegget fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og universell utforming fra Deltasenteret
begeistret forsamlingen.

Evalueringskonferansen 2017 i Stavanger, deltok 203. Styret er godt fornøyd med
gjennomføring, program og deltakelse på konferansen. Evalueringa sier også det.
Representanter fra Valgdirektoratet og representanter fra KMD var tilstede. Styret har
utarbeidet en rapport etter konferansen som er oversendt Valgdirektoratet i januar 2018.
Den er også publisert på nettsiden til Valgforum. Styret har merket seg velvillig kritikk på
noen punkter. Dette følges opp og der det er mulig tilpasser vi våre fremtidige samlinger.
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.
Styreleder ble invitert til et møte med representanter fra OSSE i forbindelse med
Stortingsvalget 2017, takket ja til det 9.september og deltok på konferansen i Oslo
10.september for utenlandske valgobservatører. Styret mener det er nyttig å være
samtalepartner med OSSE.
Styret er fornøyd med at Valgforum sin Facebook side på nytt har vist seg å være en viktig
arena for spørsmål og svar, deling av kunnskap og diskusjoner før, under og etter valget.
Økonomi.
Økonomi er et fast punkt på styremøtene. Styret har god oversikt og økonomien er solid.
God økonomi gjør at vi kan ha lav deltakeravgift for medlemmene og interessante innleder
på fagdager og konferanser.
Gjennom evaluering av konferanser og fagdager får styret gode råd og en pekepinn på hva
som kan bli bedre. 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 passer
alltid - det gir motivasjon og inspirasjon for oss i styret til å foresette.

Skien 12.april 2018
Thorild L. Osdalen
leder i Valgforum

Handlingsplan for styret i Valgforum fra årsmøtet juni 2018 til årsmøtet 2019.
Vedtekter og oppdrag fra årsmøtet er førende for styrets arbeid.
Hovedsatsningsområder:
Medlemspleie gjennom erfaringsutveksling og å legge til rette for at fagdager og
årskonferanser blir relevante møteplasser med godt faglig innhold
Ivareta et brukerperspektiv overfor nasjonale valgmyndigheter
Bidra til videreutvikling av valgsystemet
Følge valglovutvalget sitt arbeid mot en ny valglov i Norge fra 2025. Dette gjøres ved å
involverer medlemmene og å komme med innspill underveis i arbeidet

