Spørsmål til Drammen kommune, som ikke ble besvart på fagdagen
Marlene Uvsløkk, Tromsø kommune
Forsegler dere PCène også?
SVAR: Vi har ikke forseglet pc'ne ved tidligere valg - de har blitt fraktet i pc-bag hvor også nøkkel til
forhåndsstemmelokalet og stemplene ligger. Stemplene ligger i forseglingsposer.
Utstyret som blir hentet, fraktes av vekterselskap med to vektere på bilen.

Grete K. Østbye, Våler kommune i Innlandet
Hvor har dere fått tak i forseglingsposer?
SVAR: Vi kjøper forseglingsposer og forseglingsklips til urner her:
http://www.scanseals.no
Posene vi bruker er SCS400-110 til stemmesedler og SCS402-500 til stempler
Sikkerhetsposer - ScanSeals A/S
Personvern & cookies: Dette nettstedet bruker
informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke
dette nettstedet aksepterer du dette. For å finne ut
mer, inkludert hvordan kontrollere cookies, se her:
Cookie-erklæring
www.scanseals.no

Marlene Uvsløkk, Tromsø kommune
Dvs. legger de i forseglingsposer når de sendes inn/hentes ut i forbindelse med forhåndsstemming?
SVAR: Urnene tømmes i forseglingsposer som fraktes inn - posene er nummererte og nummeret
sendes på SMS inn til valgsekretariatet, slik at vi kan kontrollere at posene er uskadet.
Urnene står åpne igjen i forhåndsstemmelokalet og kontrolleres og forsegles av de som har første
vakt neste dag.

Videre så var det ett spørsmål om reservene: hvordan får dere rekruttert dem? Får de noen form
for avlønning for å være i beredskap?
SVAR: Tidligere valg har vi hatt en reserveliste som vi har hentet valgmedarbeidere fra - disse har
ikke fått kompensasjon for å stå på liste da de ikke har vært definert som beredskap. Alle ledige
vakter på forhåndsstemmelokaler legges ut i et vaktsystem, så valgmedarbeiderne kan sjekke hvilke
vakter som er ledige og melde interesse. Dette kan de sjekke via egen mobiltelefon og også melde
seg til vakt.
Vi vil vurdere nærmere valget om vi må sette opp en beredskapsliste som dermed også utløser
kompensasjon for å stå på den.

