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1-13 MELDING - FORHÅNDSTEMMING, OPPTELLING OG VALGADMINISTRAVT 
DATASYSTEM (EVA)  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 011  
Arkivsaksnr.: 12/1967    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/13 Valgstyret 24.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Valgstyret tar meldingen til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
Bakgrunn 
Kommunal- og regionaldepartementet har utviklet et nytt elektronisk 
valgadministrasjonssystem (EVA) som kommunene og fylkeskommunene kan benytte fra og 
med stortings- og sametingsvalget 2013.  EVA er prøvd ut med gode erfaringer i ti 
forsøkskommuner ved valget i 2011.  EVA skal bidra til en effektiv og korrekt gjennomføring 
av valg.   
 
Ved hvert valg skjer det større og mindre endringer i valglov og/eller valgforskrift, noe som 
ofte krever nye rutiner i kommunene for gjennomføring av forhåndsstemmegivning eller 
valgting.  
 
 
Andre faktaopplysninger 
I brev av 13.11.2012 informer departementet kommuner og fylkeskommuner om anskaffelse 
av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA. 
 
Rakkestad kommune har i mange år benyttet seg av valgadministrativt valgsystem levert av 
forskjellige leverandører. Ved valgene i 2007, 2009 og 2011 er det i tillegg foretatt 
elektronisk opptelling av stemmesedler.  Valgsystemet EVA er utviklet på oppdrag fra 
departementet.  Det er statlig eid, forvaltet og driftet og erstatter valgsystemer som 
kommunene og fylkeskommune tidligere har anskaffet fra private leverandører. EVA har en 
skannefunksjon og alle fylkeskommunene får tilbud om å skanne stemmesedler ved valget i 
2013.  Systemet er nytt - og for å redusere risiko ved valggjennomføringen ser 
departementet det som påkrevet å begrense antallet kommuner som får tilbud om å benytte 
skannermodulen i EVA ved stortingsvalget.  Departementet viser til at kommunene ved 
stortingsvalg ikke skal registrere rettelser på stemmesedler.  Dette skjer først under 
kontrolltellingen i fylkeskommunen.  Etter departementets vurdering vil derfor manuell telling 
kunne håndteres på en hensiktsmessig måte av mange kommuner - og 
skannerprogramvaren tilbys derfor kun til kommuner med flere enn 15 000 
stemmeberettigede. Dersom kommuner med færre enn 15 000 stemmeberettigede ønsker å 
skanne stemmesedler i år, må det inngå i et samarbeid om skannersenter, enten med en 
fylkeskommune eller med en kommune med mer enn 15 000 stemmeberettigede.  
Departementet anbefaler likevel ikke kommuner som har færre enn 10 000 
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stemmeberettigede å skanne.  Departementets målsetting er å kunne tilby alle kommuner 
som ønsker det maskinell telling ved lokalvalget i 2015. 
 
Valgloven vil trolig bli endret slik at forhåndsstemmer fra og med stortingsvalget i høst 
legges direkte i urnen av velger.  Stemmeseddelkonvolutt skal normalt ikke brukes.  Dette 
medfører at stemmegivningen godkjennes ved avkryssing i manntallet når stemmen avgis, 
og ikke under en senere prøving slik det har vært tidligere.  Kommunen må derfor ha 
tilgjengelig online tilknytning til manntallet i alle forhåndsstemmelokaler.   
  
 
Økonomi 
Departementet gjennomfører opplæring og kommunene og fylkeskommunene kan bruke 
valgsystemet kostnadsfritt.  Utgifter til lokalt it-utstyr og kommunikasjonsløsning som for 
eksempel pc-er, internettoppkobling o.l. må kommunene dekke selv. Departementet vil sørge 
for bestilling, trykking og distribusjon av valgkort på vegne av kommunene ved valget 2013, 
mens kommunene dekker kostnadene.  Departementet har inngått en avtale om levering av 
noder til forhåndsstemmelokaler i alle kommuner. Enhetene sikrer pålitelig 
internettforbindelse i forhåndsstemmelokalene ved å benytte mobilnett i tilfelle fastlinje 
«faller ut».  Kommunene oppfordres sterkt til å installere disse enhetene i alle 
forhåndsstemmelokaler for valget i 2013, og å flytte dem til opptellingslokalet i kommunen 
valgnatten.  Rakkestad kommune har valgt å følge denne anbefalingen og vil installere noder 
på alle tre stemmestedene.  Rakkestad kommune har avsatt 380 000 kroner til 
gjennomføring av stortingsvalget 2013.  Dette innbefatter utstyr, opplæring, godtgjørelser til 
valgmedarbeidere, gebyrer, porto, annonser m.v.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannen har merket seg at Rakkestad ikke får anledning til maskinell opptelling av 
valgresultatet uten å måtte gå i samarbeid med en kommune med over 15 000 
stemmeberettigede eller fylkeskommunen.   
 
Et stortingsvalg er et forholdsvis «greit» valg å telle opp, og administrasjonens vurdering er 
at det vil være raskere og enklere å telle manuelt framfor å vente i kø hos en større 
kommune eller fylkeskommunen for å skanne.  Manuell opptelling blir en del av 
planleggingen foran valget, og det innkalles tilstrekkelig mannskap slik at opptellingen lokalt 
skjer så raskt som mulig.   
 
Det er bebudet nye regler for forhåndsstemming.  Ny valglov/valgforskrift foreligger ikke 
ennå, men både denne endringen og eventuelle øvrige endringer i regler og rutiner vil bli 
fulgt opp av administrasjonen.  Valgstyret vil få seg forelagt saker som etter loven eller etter 
rådmannens vurdering krever politisk vedtak.   
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2-13 VALG AV STEMMESTYRER - STORTINGSVALG 2013  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 011  
Arkivsaksnr.: 12/1967    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13  Valgstyret 24.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Valgstyret oppnevner for stortingsvalget 2013 følgende stemmestyrer: 
 
Bergenhus krets 
Medlemmer:    Varamedlemmer: 

1.  …  (leder)   1.  .. 
2. ….  (nestleder)  2. …  
3. …               3. … 
4. …    4. … 
5. …      
6. …      

 
Kirkeng krets 
Medlemmer:    Varamedlemmer: 

1. …  (leder)   1.  .. 
2. …. (nestleder)   2. …  
3. …               3. … 
4. …      
5. …      

 
Os krets 
Medlemmer:    Varamedlemmer: 

1. …  (leder)   1.  .. 
2. …. (nestleder)   2. …  
3. …               3. … 
4. …      
5. …      

 
Stemmestyrelederne innkaller varamedlemmer, respektive permitterer 
stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer etter behov på det enkelte stemmested.   
 

2. Valgfunksjonærer i administrativ valgorganisasjon utpekes av rådmannen.  Valgstyret 
og stemmestyrene gis melding om navnene.    
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Vedlegg 
1. Stemmestyrenes sammensetning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 (til 

orientering). 
 
  
Hjemmel 
Valglovens § 4-2 om valg av stemmestyrer samt tilhørende forskrifter.  Kommunestyret kan 
delegere til valgstyret å oppnevnte stemmestyrer.   
 
 
Andre faktaopplysninger 
Kommunestyret delegerte den 10.11.2011 i sak 76/11 til valgstyret å oppnevne 
stemmestyrer.   
 
Stemmestyrene leder valgavviklingen på det enkelte stemmested.  Stemmestyret besto ved 
forrige valg (2011) av fem medlemmer og tre varamedlemmer i Os og Kirkeng krets og syv 
medlemmer og fire varamedlemmer i Bergenhus krets.  I tillegg oppretter rådmannen en 
administrativ valgorganisasjon som bistår stemmestyrene på valglokalene.  Det foreslås 
samme antall og opplegg for Stortingsvalget 2013.  Navnene på medlemmer i administrativ 
valgorganisasjon er ikke klare ennå, og det foreslås at rådmannen får fullmakt til å peke ut 
disse og at valgstyret får melding om hvem som er valgt. 
 
Arbeidsoppgavene til stemmestyrene består i å rigge valglokalet, å gjennomføre 
stemmegivningen i lokalet etter lov, forskrift og lokale retningslinjer og å skrive 
stemmestyrets møtebok.   
 
Rakkestad kommune får ikke anledning til elektronisk telling ved dette valget, og 
stemmestyrene vil også bli involvert i opptelling av stemmesedler etter at valglokalene er 
stengt.   
 
Arbeidsoppgavene kan bli endret dersom forskrift eller departementets valghåndbok krever 
det.  
 
Reglene om kjønnskvotering i kommunale utvalg gjelder tilsvarende for valg av 
stemmestyrer.   
 
Valgloven er fra 2013 endret slik at det ikke er anledning for listekandidater å være 
stemmemottaker eller valgfunksjonærer.   
 
Stemmestyrene vil få opplæring i valggjennomføringen i forkant av valget.   
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3-13 FULLMAKTER  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 011  
Arkivsaksnr.: 12/1967    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/13  Valgstyret 24.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Valgstyret i Rakkestad delegerer enkeltsaker av kurant karakter og praktisk art til 
valgstyrets leder. 
 

2. Valgstyret i Rakkestad delegerer de praktiske oppgavene med manntallet til 
rådmannen. 
 

3. Manntallet legges ut på følgende steder: 
• Servicekontoret, Rakkestad rådhus 
• Hovedbiblioteket, Rakkestad rådhus 
• Coop Marked, Degernes 
 
Tidspunkt for utleggingen avgjøres av valgstyrets leder. Evt. klager behandles av 
valgstyret. 

 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
Hjemmel 
Departementets «valghåndbok» om generell delegasjonsadgang i enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning.   
 
Ansvar og gjøremål etter valgloven ligger til valgstyret som organ.  Konkrete enkeltsaker, 
definert som «typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning» kan delegeres.  
Valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller administrasjonssjefen kan gis vedtaksmyndighet som 
tilligger valgstyret etter loven. Det er imidlertid begrensninger med hensyn til omfang og 
sakstype. 
 
Når det gjelder manntall sier valghåndboken følgende:   
 
Ansvaret for å utarbeide manntallet og ajourføre det frem til valgdagen, ligger hos 
valgstyret som organ, jf. valgloven § 2-3. Det er vanlig at valgstyrets sekretær eller et av 
medlemmene tar seg av det praktiske arbeidet. 
 
Valglovens kapittel 2 om stemmerett og manntall: 
 
Så snart det lar seg gjøre, skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn, jf. 
valgloven § 2-6 første ledd. Det er ikke fastsatt noen bestemt dato for utleggingen, men det 
er forutsatt at det skal skje så snart det lar seg gjøre.  
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Manntallet kan ikke legges ut på Internett, jf. folkeregistreringsloven § 13.  
 
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og 
fremgangsmåten for å kreve feil rettet, jf. valgloven § 2-6. 
 
Velgerne skal manntallsføres i den kommunen de er bosatt pr. 30. juni i valgåret.  Manntallet 
leveres, oppdateres og distribueres via valgadministrasjonssystemet.   
 
Manntallet skal oppdateres så langt det er praktisk mulig fram til valgdagen.  Hva som gir 
grunnlag for oppdatering er detaljert regulert i valgloven med forskrift.  I praksis skjer dette 
for det meste i valgadministrasjonssystemet via endringsmeldinger fra folkeregistret.  
Endringene foretas av kommunen. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Departementet uttaler i Valghåndboken at det ikke er mulig å gi svar på hva som anses for å 
være av prinsipiell betydning og som ikke kan delegeres.  Men som en veiledning sier det at 
saker som er av rent praktisk art, sjelden vil være av prinsipiell betydning.  Dette vil være 
gjøremål som å sette opp manntall, legge det ut til alminnelig ettersyn, kunngjøringer, lage 
liste over klager, underrette velgere og kandidater, trykking av stemmesedler og lignende.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Arbeidsoppgaver ang. manntall gjøres først og fremst i valgadministrasjonssystem, og 
valgstyret delegerer vanligvis denne oppgaven til administrasjonen.   Det foreslås at 
valgstyrets oppgaver med manntallet delegeres til rådmannen at avgjørelser i enkeltsaker av 
kurant og praktisk karakter for øvrig delegeres valgstyrets leder (ordfører). Evt. klager blir 
lagt fram for valgstyret til behandling.    
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4-13 FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 011  
Arkivsaksnr.: 12/1967    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13  Valgstyret 24.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Velgere som må avgi tidligstemme i perioden 1. juli – 9. august 2013 henvender seg 
til servicekontoret, Rådhuset, for å avtale tid for stemmegivningen. Stemmegivningen 
foregår i servicekontoret. 
 

2. Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår i servicekontoret, Rådhuset, fra kl. 
08.00 – 15.00 hverdager i perioden 12. august – 6. september 2013. 
 

3. Det avholdes i tillegg forhåndsstemmegivning ved servicekontoret, Rådhuset, lørdag 
31. august kl. 10.00 – 15.00. 
 

4. Det avholdes forhåndsstemmegivning på ettermiddager fra kl. 15.00 – 18.00 ved 
Biblioteket, Kulturhuset tirsdag 3., onsdag 4. og torsdag 5. september 2013.   
 

5. Det avholdes forhåndsstemmegivning på Skautun sykehjem tirsdag 3. september 
2013.  Samme dag gis det også tilbud om ambulerende stemmegivning ved 
omsorgsboliger i umiddelbar nærhet av Skautun. Klokkeslett for stemmegivningen 
fastsettes av valgstyrets leder.   
 

6. Søknad om hjemmestemming (ambulerende stemmegivning) må være innkommet til 
valgstyret v/valgstyrets leder innen tirsdag 3. september 2013.  Stemmegivningen 
foretas torsdag 5. september 2013. 
 

7. Nødvendige kunngjøringer foretas av valgstyrets leder.   
 

8. Som forhåndsstemmemottakere oppnevner valgstyret: 
 
For Servicekontoret: 
Kåre Kristiansen 
Kirsti Kopperud 
Hanne Uttisrud Harlem 
Birgit Tjernes 
Mette Ervik 
 
For Biblioteket: 
Ruth Østby 
Oddlaug Heen 
Anne Mari Holøs 
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For administrasjonen for øvrig: 
Unni Østby Sveen 
May-Britt Lunde Nordli 
Ranveig Hansen 
Laila Olsen Rode 
 
 

9. Bortsett fra ved tidligstemmegivningen må det alltid være minst to stemmemottakere 
til stede ved forhåndsstemmegivning.  

 
 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
 
Bakgrunn 
Valgstyret bestemmer hvilke lokale(r) som skal benyttes for å ta i mot forhåndsstemmer 
samt vedtar åpningstider og oppnevner stemmemottakere. Valgstyret er pålagt å legge både 
forhåndsstemmegivningen og valgtinget til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle 
velgere kan delta i stemmegivningen uten å be om hjelp.  
 
 
Hjemmel 
Valgloven, kap. 8. 
Valgforskriften, kap. 6. 
Prop. 52 L (2012 – 2013). 
 
 
Tidligstemmegivning 
Det er fastsatt tid for tidligstemmegivning fra 1. juli – 9. august 2013.  Dette er et tilbud 
spesielt for de som ikke har anledning til å stemme på valgdagen(e) og heller ikke i løpet av 
den ordinære forhåndsstemmegivningen.  Det er ikke krav om to stemmemottakere til stede 
under tidligstemmegivningen.  Det er heller ikke krav om spesiell tilrettelegging, men velgere 
kan henvende seg til en hvilken som helst kommune å be om å komme og stemme. 
Ordinære stemmesedler er ikke klare på dette tidspunktet, og det er departementets liste 
over partier som stiller til valg ved stortingsvalget som benyttes.   
 
 
Endring av valgloven ang. forhåndsstemmegivning 
Velgere som avgir forhåndsstemmer i den kommunen de er manntallsført, skal fra 2013 ikke 
benytte stemmeseddelkonvolutt, men legge sin stemme rett i urnen etter at den er stemplet 
med spesielt stempel utarbeidet for forhåndsstemmegivningen.   Stemmegivningen 
godkjennes idet velgeren krysses av i manntallet og stemmen legges i urnen.  
Stemmemottakeren skal ha online tilknytning til manntallet når stemmen avgis.  
Stemmeseddelkonvolutt benyttes unntaksvis - når stemmemottakeren ikke har online tilgang 
til manntallet, valgstyret i særlige tilfeller har bestemt av det også av andre årsaker bør 
benyttes stemmeseddelkonvolutt og/eller velger avgir stemme i en annen kommune enn der 
vedkommende er manntallsført.  Valgloven endres også til at det blir et krav at det er minst 
to stemmemottakere til stede ved forhåndsstemmegivningen.  Stemmemottakerne har både 
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manntallet, stemmesedler, stempel til stempling av stemmeseddelen og urne tilgjengelig.  
Når stemmen godkjennes og legges i urnen i det den avgis, kan den ikke tilbakespores.  
Eventuelle feil vil derfor få større konsekvenser i det disse ikke kan rettes.  At to personer er 
til stede vil på denne måten øke kvaliteten på gjennomføringen.  Det er også nødvendig for å 
sikre tilliten til valgordningen, og beskytte valgfunksjonærer mot mistenkeliggjøring.   
 
Endringen i reglene for stemmegivning bidrar også til at kommunens/valgstyrets arbeid med 
prøving av stemmegivninger blir mye enklere. Imidlertid kan det avgis stemmegivninger som 
må legges i stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt fordi velgeren ikke finnes i 
manntallet, at velgeren har stemt tidligere m.v. Disse stemmegivningene må prøves 
(kontrolleres) før opptelling. Rutiner og detaljer rundt opptelling av forhåndsstemmer og 
valgtingsstemmer fremmes for valgstyret i en egen sak. 
 
For stemmegivninger fra personer som avgir stemme i en annen kommune enn der 
vedkommende er manntallsført, gjelder fortsatt regel om stemmeseddelkonvolutt som legges 
i omslagskonvolutt og sendes rette kommune.  Det er imidlertid innført krav om at 
stemmeseddelkonvolutten skal limes igjen før den legges i omslagskonvolutten.   
 
 
Lokaler for forhåndsstemmegivning 
Foruten de valglokaler som blir etablert for å motta forhåndsstemmer, skal det avholdes 
forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner (sykehus, pleiehjem, sykehjem mv.).  
For Rakkestad kommune gjelder dette Skautun sykehjem. I tillegg skal det gis mulighet for 
mottak av forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og 
omsorgsboliger i umiddelbar tilknytning til helse- og sosialinstitusjon.   Denne 
forhåndsstemmingen bør legges så nært opp til valgdagen som mulig. Alle velgere har 
adgang til og forhåndsstemme på institusjonen (beboere, personale, pårørende mv.). 
 
 
Ambulerende stemmegivning 
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes 
forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de 
oppholder seg. Valgstyret må kunngjøre ordningen.  Krav om å få stemme hjemme må 
settes fram i perioden 3. – 6. september i valgåret.  
 
 
Mottak av stemmer avgitt i andre kommuner 
Stemmegivninger fra personer avgitt i andre kommuner og utenriks sendes Rakkestad 
kommune og registreres her.  Dette gjøres sentralt og ved politisk sekretariat. 
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