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Rådmannens forslag til vedtak:
En stemmekrets «Søgne krets» opprettholdes. Ordningen videreføres til kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2015, og som en permanent ordning for framtidige valg.
Nygårdshallen benyttes som valglokale.

Saksprotokoll i Valgstyret - 28.11.2013
Behandling:
Behandling av saken utsatt da møtet ble avvlyst.

Bakgrunn for saken:
Valgstyret fattet følgende vedtak den 03.09.12:
«Stemmekretsene reduseres fra 4 til 1. Alle dagens kretser nedlegges. Ny krets opprettes med
navnet: ”Søgne krets”.
Nygårdshallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.»

Saksutredning:
Det er foretatt en evaluering av den praktiske gjennomføringen av Stortingsvalget 2013, inkl.
forhåndsstemmegivning, jf. vedlegg.
Endring i antall stemmekretser på valgdagen fra 4 til 1 og Nygårdshallen som valglokale viste
seg å fungere meget bra.
Ordningen bør også videreføres til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015, samt framtidige
valg av bl.a. følgende grunner:
- Ingen fremmede stemmer. Dette var arbeidsbesparende for både stemmemottakerne og
tellelaget.
- Alt samlet på ett sted gav god oversikt og bedre kontroll.
- Personer med valgfaglig kompetanse var til stede og problemene ble løst fortløpende.
- Alt materiell var lett tilgjengelig.
- Mulighet for elektronisk oppslag mot folkeregisteret av tellelaget.
- Det var god flyt i valglokalet og det kom mange positive tilbakemeldinger fra velgerne
som var fornøyd med at det gikk så raskt å få avgitt stemme.
- Parkering fungerte fint.(jf. vedlegg, som viser hvilke justeringer som planlegges til
neste valg.)
- Effektivt å telle stemmesedler underveis og pakke dem i konvolutter etter hvert som
urnene ble tømt, samt kjøre parallell telling av Foreløpig og Endelig telling. Dette
resulterte i at tellingen var ferdig ca. kl. 21.00. Endelig telling ble rapportert til SSB ca.
kl. 21.30.
- Bedre utnyttelse av ressursene og mindre overtid.
Det var lite negativt å bemerke til gjennomføringen, men det var noen tilfeller av feilhåndtering
jf. vedlegg. Dette må forbedres til neste valg.
Vedlegg
1 Korrigering - Evaluering av gjennomføringen av Stortingsvalget 2013
2 Parkering Nygård Skole Valg 2013 - Erfaringer og dokumentasjon
3 Merking av parkering Valg 2013 - Skisse
4 Merking kjørretning gjennom nygårdsheia
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Korrigering. Evaluering av gjennomføringen av Stortingsvalget 2013.
Evaluering av forhåndsstemmeperioden:
Det var 2300 forhåndsstemmer og en stor økning fra tidligere valg. Det var knapphet på ressurser
i hele perioden og spesielt de 2 siste ukene. De ansatte i servicetorget og biblioteket gjorde en
kjempeinnsats.
Tilbakemelding fra stemmemottakerne er:
- Mer opplæring
- Flere PCèr
- Styrke bemanningen (ferien bør være avviklet innen 10.08.xx).
- Stemmegivningen bør foregå utenfor skrankearealet
- 2 stemmeavlukker i hele forhåndsstemmeperioden
Pga av avvik mellom antall kryss i manntall og antall stemmesedler i urne, bør det ved neste
Stortingsvalg tas ut rapport hver dag for å sjekke dette. Eventuelle avvik må protokolleres på den
aktuelle dagen. Dette lar seg sannsynligvis ikke gjøre til Kommunestyre- og Fylkestingsvalg, da
velger avgjør om det skal stemmes på ett eller begge valg. Det kan være en mulighet for at EVA
vil takle denne problemstillingen.
Tidligstemmeperioden – 01.07 – 09.08.:
Velgere som kom for å stemme i denne perioden, ble spurt om de hadde anledning til å stemme i
ordinær forhåndsstemmeperiode. Hvis ja, så ble de bedt om å komme tilbake for å stemme etter
09.08. Dette ble gjort pga av annonseringen fra Dep. som sa at velgere kan avgi stemme i
tidligstemmeperioden dersom velger ikke har anledning til å stemme i ordinær
forhåndsstemmeperiode.
Valgloven §24 a sier: « Valgstyret plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til
kommunen i perioden 01.07 til 09.08 får avgitt stemme».
Her bør vi gjøre en endring ved fremtidige valg ved at velgere som henvender seg får avgitt
stemme uavhengig av om de også har anledning til å stemme i forhåndsstemmeperioden.
I brev fra Kommunal- og regionaldep. v/statsråden til Stortinget v/forberedende fullmaktskomite,
datert 25.09.13, fremkommer det i klagebehandlingen av en sak at velgere som ønsker å avgi
stemme i tidligstemmeperioden, ikke skal bli avvist, og ikke henvist til å komme tilbake under
ordinær forhåndsstemmeperiode.
Rigging av valglokalet:
Ok at alt ble gjort klart på søndagen, og at stemmeavlukkene og bordene var satt på plass i
forkant av søndagen.
6 personer rigget valglokalet, tellerom og parkeringsplass.

Behov for å øke med 2 personer:
o 2 personer til å merke parkeringsplassene
o 2 personer til å legge stemmesedler i stemmeavlukkene
o 3 personer til å rigge det øvrige i valglokalet samt rigge tellerommet
o Vaktmester må være tilstede på søndagen.
Flyten i valglokalet:
Flyten gikk veldig bra. Det var til tider noe kø ved enkelte roder. Velgerne var stort sett veldig
positive til at valghandlingen gikk så raskt. Dette kom det flere tilbakemeldinger på. Og det ble
observert mindre kø enn ved tidligere valg i Nygårdshallen.
Ved neste valg er sannsynligheten stor for at vi kan bruke elektronisk avkryssing i manntallet, noe
som betyr at velger kan gå til den stemmemottakeren som er ledig, for å få registrert
stemmegivningen. Dette vil kreve mer opplæring i forkant.
Evaluering av stemmestyrets oppgaver:
Oppmøte:
Ikke behov for at stemmestyrets medlemmer møter opp til forskjellig tidspunkt.
Det ble ikke behov for å bruke noen fra stemmestyret til selve tellingen av stemmesedler. Kun til å
telle opp antall kryss i manntallet.
Ved neste valg kan det være aktuelt at hele stemmestyret møter opp ca. 1 evt. 1 ½
time før.
Viktig å ha tilstrekkelig med personell, også med tanke på pauser. Ca 14 personer bør ha tilgang
via MinId eller BankId.
Vise vei til stemmeavlukke:
Til tider noe kø. Her må informasjonen vær kortere og mer presis.
Vise vei til rode:
Ok
Manntallavkryssing:
Må vurdere å være 2 stemmemottakere ved hver rode. Dersom det skal være 1 så må urna
plasseres et stykke fra manntallet, slik at velger ikke legger stemmeseddel i urna før den blir
stemplet av stemmemottaker. Det var 9 velgere som la stemmeseddelen i urna mens
stemmemottaker brukte tid på å finne velgeren i manntallet. Velger fikk beskjed om å hente ny
stemmeseddel, som da ble stemplet. Stemmeseddel uten stempel i urna ble forkastet av
tellelaget. Dette hadde vi sannsynligvis unngått med å være 2 stemmemottakere ved hver rode.
Flere velgere hadde lagt 2 stemmesedler med samme partinavn i hverandre og noen hadde lagt
en blank stemmeseddel som omslag rundt en stemmeseddel med partinavn. Stemmemottaker
oppdaget ikke at det var 2 stemmesedler og den ytterste blanke ble stemplet. Tellelaget forkastet
den blanke og satte stempel på den som lå inni med partinavn. Grunnen til dette kan ha vært at
noen stemmeseddelstativ inneholdt 16 rom. I disse avlukkene ble den blanke stemmeseddelen
som var til overs lagt helt til høyre på bordet. Og kanskje kan det ha vært naturlig å tenke at
denne skulle brukes som omslag.
En må også være oppmerksom på at stemmesedlene kan gli fra hverandre når urna tømmes. Da
ville den blanke med stempel ha blitt godkjent, og den med partinavn uten stempel ville blitt
forkastet. Stemmemottaker må være spesielt oppmerksom på at det kun er en stemmeseddel
som legges i urna. Stemmemottaker må spørre om det kun er en stemmeseddel og deretter
stemple seddelen når den ligger på bordet. Det må presiseres at det er brudd på standardens
prinsipper for valg at stemmemottaker tar i mot og holder på stemmeseddelen.

Opplæring - stemmestyret:
Det bør avsettes mer tid til opplæring bl.a. for å oppnå større bevissthet rundt konsekvensene av
feil. Opplæringen bør skje uka før valgdagen.
Dersom det blir elektronisk avkryssing i manntallet ved neste valg, så vil det være aktuelt med
opplæring i valgsystemet og testing av pålogging via MinId.
Evaluering av tellingen:
5 personer til tellelaget var ok, og de gjorde en utmerket jobb. Ikke behov for personer fra
stemmestyret til tellingen av stemmesedler.
Melding fra fylket om at de fant 6 stemmesedler uten stempel. Grunnen til dette var at tellelaget
oppdaget at det lå 2 stemmesedler med samme parti inni hverandre, der den ytterste var
stemplet. Tellelaget forkastet de som ikke hadde stempel. De ble liggende på bordet og ikke tatt
med i punsjegrunnlaget, og av denne grunn ikke registrert i møteboka. Men de ble tatt med i
forsendelsen til fylket. Disse stemmesedlene kunne enten ikke ha blitt sendt til fylket og ikke
registrert i møteboka. Eller de kunne ha blitt registrert i møteboka med forkastelsesgrunn
manglende stempel, og da blitt med i sendingen til fylket. Sistnevnte er det mest korrekte. Da
skulle dette ha blitt gitt som begrunnelse for avvik mellom kryss i manntall og antall sedler i urne.
Antall godkjente stemmesedler stemte med fylkets opptelling. Fylket fant 2 færre SV sedler, 1
ekstra FRP seddel og 1 ekstra AP seddel.
Dette ble korrigert av fylket, og er ikke store feil.
Innsending til SSB og utskrift av møtebok:
Ved neste valg må det installeres et sertifikat på vaktmesterens PC, for å slippe å installere driver
til bærbar PC. Møtebok kan da skrives ut etter at resultatene er sendt til SSB, og politikerne kan
skrive under samme kveld, såfremt resultatet er klart på et rimelig tidlig tidspunkt på kvelden. Da
slipper de å møte opp på Rådhuset neste dag for undertegning.
Pauserom:
Vurdere å ta i bruk lærerværelset etter kl. 15.00. Valgstyret bør bruke lærerværelset fra kl. 20.30.
Dette rommet bør utstyres med et bedre TV enn det som står der i dag evt. PC og prosjektor.
Alternativet er at valgstyret gjør vurderingen av tvilsomme stemmegivninger og stemmesedler –
ca. ½ time, og at de benytter et rom i rådhuset med TV etter at jobben er gjort.
Bomberommet (tellerommet) må ikke brukes til pauserom. Var forstyrrende for tellelaget.
Matbestilling:
Det ble bestilt for mange snitter til kvelden. Opptellingsresultatet ble tidlig avklart og tellelaget gikk
hjem ca. kl. 21.00. Ved tidligere valg har tellelaget vært til stede til noe over midnatt. Ved
Stortingsvalg vil en normalt være ferdig noe tidligere enn ved Kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Parkeringsflyten:
Kenneth Fedog lager en egen skisse.
Opprydding i valglokalet og bomberommet:
2 vaktmestere holdt på i 4 timer med opprydding dagen derpå. Barna var i aktivitet i samme
tidsrom uten at gulvene var blitt vasket.
Nygårdshallen må bukkes fra kl. 08.00 – 12.00 dagen derpå:
Kl. 08.00 – kl. 10.00: vaktmesterne rydder opp
Kl. 10.00 – kl. 12.00: vasking (eiendomsenheten)
Med hilsen
Randi Jortveit
rådgiver

Parkering Nygård Skole - Valgdagen 2013
Erfaringer / dokumentasjon

Det viste seg å fungere fint med parkering på Nygård skole.
Her oppsummeres våre erfaringer fra Stortingsvalget 2013 og anbefalinger til neste gang.
Overordnet:







ALT handler om FLYT. Det må beregnes god plass og ikke «knotete» og trange
parkeringsplasser. Da stopper flyten fort. Heller færre plasser med stor flyt, enn mange
trange plasser.
Det må beregnes minst 3 stk. parkeringsvakter til enhver tid når trafikken er stor. En i krysset
ved Nygårdsheiveien/skolen og 2 stk. inn på grusplass. Da kan en av dem forlate plassen når
det hoper seg opp en plass. 2 timers økter er passelig. (særlig hvis dårlig vær). En person bør
ha hovedansvar for parkering hele dagen, og det må beregnes nok folk til å kunne rullere.
Viktig at alle kjører runda på grusplassen. Grusplassen må derfor merkes så dette blir
naturlig. Bilister som snur og vil tilbake igjen skaper stopp i flyten.
Aktive parkeringsfunksjonærer fungerer utvilsomt best. Informasjonsplakater og piler blir
oversett og folk kjører sent, speider etter plass, og vil parkere nærmes mulig.
En parkeringsfunksjonær i gul vest som vinker og veileder fungerer kjempefint, gir flyt, og gir
trygghet for den som skal parkere.

Utstyr:








6-700 meter sperrebånd. (Sør-Tre har dette)
20 stk hvite plakater i stiv papp. (Randi ordnet dette. Samme som ble brukt i valglokalet)
30 stk. «kjeglestolper» til å henge sperrebånd i. (Utlån fra ing.vesen)
6 stk trebukker til plakater. Vi burde hatt 8 stk. (Utlån fra ing.vesen)
3 stk tykke brede Sprittusjer.
1 stk Taperull (gaffa)
Stiftemaskin til plakatene

Merking: (se skisse/foto)
Bukkene og stolpene ble utlånt og levert av Ingeniørvesenet søndag ettermiddag etter avtale med
Ing.vesen. Oppsett av sperrebånd og merking av parkering ble utført søndag kveld.
Vi hadde først parkering for forflytningshemmede på plassen like ved gamlebygget. Dette fungerte
dårlig av flere årsaker: Det laget kø på vei inn til grusplassen, andre folk parkerte der hvis en ikke
passet på, og det er en liten trapp opp her. Denne sperret vi av og gjorde om til sykkel, moped,
motorsykkelparkering. Laget hullet i sperringen liten nok til at ikke biler slapp inn. Dette var lurt.
Tohjulinger står mest stødig på asfalt og dette ble også en «mingleplass» der folk kunne stå å prate
på vei ut og inn av valglokalet slik at de ikke stod i veien for trafikken. Fotgjengere i veien lager faktisk
problem for flyten.

Parkering for forflytningshemmede ble oppsatt på litt av skolegården ved sandkassa. Dette fungerte
veldig fint og var en god løsning. Nærme og flatt.
Tidlig morgen/kvelden før, er lurt å merke parkeringen ytterst mot Hølleveien (bak busslomme) med
P-VALG (på en bukk) slik at ikke ansatte på skolen tar opp disse plassene før valglokalene åpner.
Rektor på skolen må informere i forkant om hvor de skal parkere valgdagen. Det fungerte fint.
På valgdagen skal skolens ansatte parkere på håndballbanen. Denne merkes og markeres med
sperrebånd dagen før. De settes også opp litt sperrebånd på baksiden for å hindre ballspill etc.
nærme bilene.
På sykkel og gangstien ved Hølleveien settes en bukk rett over bakketoppen med f.eks «OBS.
Kryssende trafikk - VALG. Dette for å hindre farlige situasjoner når biler krysser gangstien. Det er
uoversiktlig, så vi satte også opp bånd for å lede bilene litt mot høyre, før de kjører ut på Hølleveien.
De er også lurt å sette opp sperrebånd langs Nygårdsheiveien fra skolen og opp mot kryss til
Støbakken. Samt sperre av langs grøfta ved innkjøring til grusplass. Dette for å bedre sikt og at de
som ville parkert her hindrer trafikk ut/inn til hovedparkeringen. Det er også greit at fotgjengere har
plass langs kanten og at ikke de må ut i veien.
Grusplassen: Må merkes så det blir naturlig å kjøre hele runda slik at det blir enveistrafikk (se skisse).
Vi merket kjøreretning med piler på plakater som vi hang på fotballmålene og lyktestolper med teip.
Det hadde ideelt med krittmerking på grusen. Vi registrerte at når det på slutten av dagen ble
naturlige kjørespor rundt, fulgte bilistene dette automatisk.
Bilister som snur og vil tilbake igjen skaper stopp i flyten. Det er lurt å ha en liten åpning i
sperrebåndet slik at bilister som likevel kommer feil vei har en mulighet å komme over i riktig «fil»
før utkjøring fra grusplassen. Se skisse.
Det var mer enn god nok P-plass slik vi hadde merket. Det var alltid massevis av ledige plasser.
TIPS: Det kan være lurt å sette noen egne biler strategisk plassert slik at publikum begynner å parkere
riktig på radene..
Alle kryss gjennom Nygårdsheia må merkes med plakat med retningspil da folk ikke er kjent over her.
(UT av området ble trafikken ledet over Nygårdsheia til Stauslandsveien (RV456) for å hindre
trafikkaos i krysset på Hølleveien).

Gjennomføring:
Inn-trafikken vinkes aktivt inn fra Nygårdsheiveien mot grusplassen av parkeringsfunksjonær(1).
Videre vinkes bilene aktivt inn på grusplassen av parkeringsfunksjonær(2).
Ut - trafikken fra grusplassen ledes i hovedsak ut mot Nygårdsheiveien igjen, (parkeringsfunksjonær 2
eller 3 som står på samme plass).
Kommer mange biler på vi inn fra Nygårdsheiveien mot grusplassen, vises biler på vei ut til alternativ
utkjørsel via skolegården og ut på Hølleveien. (igjen aktive parkeringsvakter).

Vi prøvde å begrense dette så mye som mulig for å få så lite trafikk direkte ut på Hølleveien som
mulig, og brukte dette alternativet bare når det kunne oppstå kø inn på de 30-40 meterene fra
Nygårdsheiveien og inn til grusplassen.
Ut - trafikken som kommer til Nygårdsheiveien ledes til høyre slik at bilene kjører gjennom
Nygårdsheia og kommer ut på Stauslandsveien (RV456). Da halveres trafikken i krysset
Hølleveien/Nygårdsheia som er mest kritisk for kø. Alle kryss gjennom Nygårdsheia må merkes med
plakat med retningspil. Dette fungerte veldig fint.
Parkeringsplassene ved Hølleveien (bak busslomme) og langs Nygårdsheiveien(mot fotballbane)
trenger ingen administrering. Disse fungerer greit av seg selv.
Det trengs heller ingen funksjonærer for å avhjelpe trafikk ut/inn på Hølleveien. Dette glir også greit
av seg selv.

Rydding:
Den som har ansvar for parkering rydder (sammen med de som hadde siste økt på parkeringen) alle
sperrebånd/kjegler og plakater når valglokalet stenger. Fotballmål settes på plass.
Utstyr til Ing.vesen settes på hengeren til Ingeniørvesenet og ble kjørt til Høllen vest samme kveld.
Dette kan event. avtales med Ing.vesenet om henting.

Mvh
Kenneth Fedog
Sept. 2013

