Årsmelding for driftsåret juni 2018 april 2019
Styret har bestått av følgende
Thorild L. Osdalen, Telemark fylkeskommune – leder
Borgny Danielsen, Bærum kommune – nestleder
Rigmor J. Leknes, Vefsn kommune- økonomiansvar
Bernt Søraa, Kongsberg kommune- sekretær
Irene Kalstad Aase, Ålesund kommune
Aina Slotterøy, Brønnøy kommune
Trygve Børsting, Rauma kommune juni – oktober 2018.
Årsmøtet og fagdag i Trondheim i juni 2018 er styret godt fornøyd med gjennomføring, program og
deltakelse på konferansen. Det var 190 deltakere på konferansen. Valgdirektoratet og KMD var også denne
gangen representert og holdt innlegg. Styret tar tilbakemeldinger og velmenende kritikk på største alvor. Vi
følger opp konkrete forslag, justerer oss og tilpasser innhold i fagdager og konferanser langt det er mulig til
forsamlingens ønsker.
I tillegg til å være en fagsamling, møteplass og en sosial arena er konferanser i mellomvalgsår også oppstart
av ny periode for styrets arbeid.
Siden Regjeringen oppnevnte Valglovutvalget 21. juni 2017, et utvalget skal komme med forslag til ny
valglov og vurdere endringer i valgordningen. Som kjent ble styremedlem Kari Aarnes oppnevnt i
valglovutvalget. Det har gitt oss en god anledning til å være nært på arbeidet i valglovutvalget. Styret har
siden utvalget var et faktum vært opptatt av å følge utvalgets arbeid og inngikk avtale med styremedlem Kari
Aarnes om å løfte fram viktigheten av at Valgforum sine medlemmer må høres i det pågående arbeidet.
Valglovutvalgets medlem Knut Storberget hadde innlegg på fagdagene i juni 2018. Resultatene av
gruppediksjoner på konferansen ble sammenfattet i et dokument som ble oversendt valglovutvalget og
Valgdirektoratet.. På årsmøtet i juni 2018, gikk styremedlem Kari Aarnes, Steinkjer kommune ut av styret.
Aarnes har en avtale med styret i Valgforum om en fortsatt dialog og å være samtalepartner med styret i
forbindelse med arbeidet som pågår valglovutvalget.
Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. Vi har styrt med seks medlemmer siden 1.november 2018,
da Trygve Børsting gikk ut av styret i forbindelse med jobbskifte. Styret har i tillegg til fokus på
valglovutvalgets sitt arbeid hatt diskusjoner rundt økonomien, honorarer til styremedlemmer og fortsatt sine
diskusjoner om hvordan Valgforum kan være et godt supplement til Valgdirektoratet sine
opplæringssamlinger. Styret har imidlertid god dialog med Valgdirektoratet og i november 2018 møttes
styret og representanter fra Valgforum til møte hos Valgdirektoratet i Tønsberg.
Valgforum avga høringsuttalelse ifm Høring - endring i valgforskriften og forskrift om direkte valg til
kommunedelsutvalg.
Styret har i perioden inngått avtale med Abacus Regnskap AS om levering av regnskapstjenester. Dette ble
årsmøtet orientert om i juni 2018. Dette grepet ble tatt fordi det er krevende og tar veldig mye tid for et
styremedlem å ha den oppgaven. Styret er av den oppfatning at Valgforum kjøper tjenester som det naturlig
ikke er kompetanse på i styret. Valgforum skal har valg i Norge på dagsorden.

Styret har i perioden mottatt en søknad om støtte til et arrangement, med fokus på kommunesammenslåing
og valg, fra Drammen kommune. Styret synes det var et godt initiativ og støttet tiltaket med kr 10 000. Leder
og nestleder var til stede i Drammen og kan melde om at det var et meget vellykket arrangement. Det var
stor deltakelse: fra Hammerfest i nord til kommuner fra Sørlandet. På bakgrunn av dette har styret
utarbeidet retningslinjer for medlemmene til å søke støtte til lignende samlinger. Forslaget legges frem for
årsmøtet. Styret legger også frem forslag til honorering av styremedlemmer.
Også i dette driftsåret har det vært mye fokus på program på fagdag og forberedelser til årsmøte.
Aktiviteten mellom styremøter, rundt planlegging av årskonferanser og årsmøtet/fagdag er i perioder høy.
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 på lik linje med at styret i
2018 laget avtale på kjøp av regnskapstjenester.
Økonomi.
Økonomi er et fast punkt på styremøtene. Det har vært en uttalt og villet strategi fra meg som leder at
Valgforum ikke har behov for å ha store summer «på bok», men at vi legger inn en del midler til konferanser
og fagdager slik at egenbetaling for medlemmer blir så lav som mulig. Og å ha en sosial og kulturell profil på
samlingene er også en satsning i tillegg til godt faglig innhold.
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 24.mars 2019
Thorild L. Osdalen
leder i Valgforum

