Referat fra møte i DP 7.3: Delprosjekt
Kommunevalget 2019
Delprosjektleder:
Fra prosjektet: Elin Byberg
Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,
Kopi til: Prosjekt Senja kommune
Fra: Elin Byberg
Saksnr./Arkivkode

Sted
Finnsnes,
rådhuset

Andre møtende
Jens Vidar Viken

Dato 15.10.2018

Tilstede
Torleif Josefsen
Unni Antonsen
Anne-Britt Fallsen
Trond Eidissen
Per Arne Andreassen
Elin Byberg

Forfall
Jan Harald Jansen
Margareth
Edvardsen
Trond Eidissen
Tor Atle Aune

Under sak
ROS analyse

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Referent
Elin Byberg

Oppfølging
Ansvar/frist

Innkalling og referat fra sist møte godkjent
Spørsmål fra Torleif Josefsen vedrørende skriv
oversendt fra kommunal og moderniserings
departement den 13. juni om stemmekretser i de
kommunene som skal slå seg sammen. Frist for
tilbakemelding er 1. desember 2018. Skrivet legges
ved referat.
Ble diskutert antall stemmekretser i delprosjektet den
11.juni 2018. I dag er det 30 stemmekretser:
Berg 2 stemmekretser
Lenvik 18 stemmekretser
Torsken 6 stemmekretser
Tranøy 4 stemmekretser
Delprosjektet ble i møtet den 13.juni 2018 enig om å
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beholde antallet stemmekretser og vil jobbe for
elektronisk avkryssing ved neste kommunevalg i
2019. Tas opp med valgstyret i neste møte med
tilrådningen fra delprosjektet.
Spørsmål: Kan vi gjøre forskjell innad i
stemmekretsene? Dette må sjekkes med
departementet til neste møte.
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ROS analyse del 2
Delprosjektet gjennomførte i sist møte den 30. august
del 1 av ROS analyse for gjennomføring av valget
2019. Jens Vidar
Delprosjektet fullførte ROS analysen. Resultatene av
ROS analysen sendes som en rapport til
prosjektorganisasjonen som videreformidler til alle
medlemmene i delprosjektet. Dersom man ikke gir
tilbakemelding på rapporten er den godkjent og Jens
Vidar Viken signerer ROS analysen og vurderingen.
Når ROS analyen er signert lages det en
handlingsplan, den er det viktig at man følger denne
opp i det videre arbeidet med valget 2019.
Erfaringsutvekling med Færder kommune
Telefonmøte med Færder kommune ved Kjersti
Hauan. Viktige momenter hun trekte frem fra
gjennomføringen av kommunevalget de gjorde i
forbindelse med sammenslåingen av Nøtterøy og
Tjøme:
- Måtte ha god kommunikasjon seg mellom
- God kontakt med direktoratet
- Utfordring forhåndsstemmer til
kommunevalget, ble litt uklart i forbindelse
med oversendeler
- Ønsket å samle noen av stemmekretser
- Viktig å informere godt når det gjelder
endringer på stemmekrester dersom man gjør
det. Færder informerte blant annet om
endringer på valgkortene. Det ble også laget
en brosjyre til innbyggerne om valget og
stemmekretsene, brukte facebook og
hjemmeside.
- Videreførte praksis ved forhåndsstemming
- Opptelling av stemmene – hadde en felles
opptelling og videreførte dette
- Viktig at alle innvolverte i administrasjon fikk
samme informasjon og jobbet godt sammen
- Informasjon til innbyggerne viktig

Prosjektorganisasjonen

Egen evalueringspresentasjon fra Færder legges ved
referatet.
Delprosjekt 7.3 er enige om at det blir viktig for oss å
tenke Senja kommune og ikke enkelt kommuner
fremover. Kommunikasjon og informasjon er kritiske
suksessfaktorer.
Neste møte i DP 7.3
Torsdag 8. november kl.13.00-15.00 på rådhuset på
Finnsnes.
Prosjektorganisasjon
Valgstyret innkalles til dette møte.
Avklaring om DP 7.3 sin videre rolle fremover etter at
valgstyret er konstituert.

