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Felles skannersentral for telling av stemmesedler for Ås, Vestby og 
Frogn - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/03669-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Valgstyret 05.11.2014 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Det etableres en felles skannersentral i Ås for telling av stemmesedler i 

kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 for kommunene Ås, Vestby og 
Frogn. 

2. Ås kommune er ansvarlige for drift av sentralen og teknisk utstyr.  
3. Kostnader fordeles mellom kommunene på bakgrunn av antall 

stemmeberettigede pr. 30.06.2015.  
 
 
Ås, 24.10.2014 

Trine Christensen 

Rådmann 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret i Ås 
(Valgstyret i Frogn behandler tilsvarende sak 19.11 og Vestby 24.11) 
 
Utskrift: 
Politisk sekretariat og IT-avdelingen for oppfølging 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det foreslås å etablere et samarbeid og en felles skannersentral for telling av 
stemmesedler under kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2015 mellom  
Ås, Vestby og Frogn kommune. Et samarbeid vil redusere kostnadene og 
sårbarheten, og sikre felles kompetansebygging og god gjennomføring av valget 
2015. Rådmannen i Ås, Vestby og Frogn anbefaler at det inngås et samarbeid 
mellom kommunene. 
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Bakgrunn for saken: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har anmodet landets kommuner å 
gjøre en kost/nytte-vurdering i forhold til om det er hensiktsmessig å gå sammen for 
å etablere felles skannersentral. 
 
Ås, Vestby og Frogn kommune har i lys av departementets anbefaling gjennomført 
en slik vurdering og mener det kan være økonomisk fordelaktig å inngå et 
samarbeid. Det er også andre fordeler ved et samarbeid. Valgoppgjøret inkludert 
skanning er en svært kompetansekrevende oppgave for de ansatte i kommunene. Et 
samarbeid vil styrke kompetansen og redusere belastningen for den enkelte. 
Oppgjøret ledes av svært få personer i hver kommune. Et samarbeid mellom 
kommunene vil kunne bidra til bedre sikkerhet ved uforutsette hendelser, for 
eksempel sykdom.  

 
Alternativer: 

1) Som innstillingen. 
 

2) Saken returneres til rådmann for ny gjennomgang. 
 

3) Det inngås ikke samarbeid. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Etablering av en felles sentral vil gi besparelser ved installasjon, felles opplæring og 
testing av utstyr. Nødvendig utstyr som må på plass for å kunne gjennomføre 
skanningen er PCer, programvare, skannere og muligens utgifter til installasjon. I 
tillegg vil opplæring i og testing av utstyret medføre kostnader som kan deles mellom 
kommunene. Rådmannen i Ås kommune har utarbeidet et kostnadsoverslag for drift 
av felles skannersentral.  

 
Ca. kostander til fordeling mellom kommunene: 

 

Til fordeling Kommentar Sum 
 

Leie av lokaler  10 000,- 

Installasjonskostnader for 
skannerløsning og 
administrasjonsdel fra leverandør  

Basert på tall fra 2013. 35 000,- 

Opplæring fra leverandør   
 

Basert på tall fra 2013. 15 000,- 

Personell fra Ås kommune som er 
ekstra (romsjef, IT) 
(Øvrig personell fordeles likt mellom 
kommunene) 

Totalt antall timer 100 
Timepris er satt til kr 400 
 

40 000,- 

Mat  5 000,- 

 
Totalt  

  
105 000,- 

Totalsummen er basert på at lisenser er gratis slik det var i 2013. 
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Regnestykket forutsetter at selve skanningen skjer på dagtid, tirsdag. Hvis det skal 
gjøres på natta, vil kostanden bli høyere, fordi det vil generere overtidsarbeid.  
 

For hver kommune medfører dette en kostnad på ca. kr. 35 000. 
Hvis hver enkelt kommune skal skanne for seg, vil kostnaden bli 
totalsummen på ca. kr 105 000 per kommune. 

 
Vurdering: 
Valgmedarbeidere fra Ås, Vestby og Frogn kommune har gjennomført to møter i 
2014, ett i mai og ett i september. Tema for møtene har vært å belyse om det var 
hensiktsmessig å inngå et samarbeid og opprette felles sentral, jf. forespørselen fra 
kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg til Ås, Vestby og Frogn, deltok 
også Ski og Oppegård kommune i det første møtet. Ski og Oppegård har i ettertid 
meldt fra at de ikke ser behov for å delta i en felles skannersentral. 
 
Befaringer:  
Det er gjennomført befaringer i Sarpsborg, Drammen og Horten. Alle befaringene har 
vært nyttige, på ulik måte. Befaringene har gitt arbeidsgruppen innsikt i organisering 
av felles tellesentraler og et beregningsgrunnlag for hvor stort mannskapet bør være 
for å håndtere jobben på en god og effektiv måte.  
 
Rutiner: 
Øvrige prosedyrer og rutiner fra tidligere valg vil være uforandret. Det understrekes at 
det kun er maskinell telling av stemmesedlene som omfattes av samarbeidet.  
 
Lokaler til skanning og telling av stemmesedler: 
Det anbefales at sentralen etableres i kulturhuset i Ås. Kulturhuset ligger sentralt 
plassert for alle tre kommuner. Ås har store tilgjengelige lokaler i nærheten av 
rådhuset og har god erfaring med bruk av lokalene fra tidligere valg. 
 
Foreløpig telling: 
Den foreløpige tellingen vil foregå i hver enkelt kommune og danner grunnlaget for 
den første rapporteringen, og det vil uansett være dette resultatet som presenteres 
f.eks. i valgsendingene på TV. Hver enkelt kommune er ansvarlig for å rapportere 
foreløpige tall. Tidligere erfaringer indikerer at de foreløpige valgresultatene fra hver 
enkelt kommune trolig vil foreligge mellom kl. 23.00 - 24.00 på valgkvelden. 
 
Endelig telling: 
Endelig telling av samtlige stemmesedler skal foregå på skannersentralen i Ås. 
Den endelige opptellingen av kommunestyrevalget innebærer kandidatkåring. 
Opptelling av fylkestingsvalget innebærer skanning av stemmesedlene - 
kandidatkåringen foretas av fylket.   
 

Arbeidsgruppen anbefaler at endelig opptelling starter kl. 07.00 dagen etter valget. 
Begrunnelsen er at personell som skal betjene sentralen og som ikke innehar 
valgadministrative oppgaver, kan stille uthvilte på jobb kl. 07.00. Dette vil redusere 
risikoen for feil under skanning av stemmesedlene. Tidligere erfaringer viser også at 
det er enklere å oppnå kontakt med brukerstøtte på dagtid enn på valgnatten, hvis 
det oppstår behov for dette. Generelt vil flere ressurser være lettere tilgjengelige på 
dagen.  
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Det vises til Drammen kommune som har lang praksis med å starte endelig 
opptelling dagen etter valget. Drammen kommune er også ansvarlig for fintellingen til 
Buskerud fylkeskommune. Totalt sett har Drammen kommune ansvar for å telle 
betydelig flere stemmesedler en hva Ås, Vestby og Frogn kommune til sammen har 
ansvaret for. 
 
Rådmannen mener derfor det er fordelaktig at endelig telling starter kl. 07.00 
morgenen etter valgdagen.  
 
Rekkefølge for telling av stemmesedler: 
Det foreslås at det gjennomføres loddtrekning for å avgjøre hvilken kommune som 
starter med opptellingen. 
 
Det anbefales at stemmesedlene fra kommunestyrevalget telles først for samtlige 
kommuner. Deretter telles stemmene fra fylkestingsvalget for samtlige kommuner. 
 
Bemanning av skannersentralen:  
Hver kommune stiller med et visst antall personer som til sammen utgjør en felles 
«pool». 
 

Bemanningen er foreløpig tenkt slik: 

 Fordeles likt mellom kommunene: 
o 3 administratorer - hver kommune stiller med 1 person 
o 2 til mottak av stemmesedlene 
o 18 personer til skannerstasjonene - hver kommune stiller med 6 

personer (2 personer på hver skanner og 4 til å verifisere, fordi 
verifiseringen er flaskehalsen). 

 I tillegg fra Ås kommune:  
o 1 romsjef 
o 1 IKT-person fra Ås kommune. Her vil det være nødvending med 

forarbeid, tilstedeværelse under prøvevalget, gjennomføringen og 
nedrigging i etterkant.  

Det er med andre ord antatt at omtrent 25 personer involveres i driften av sentralen. 
 
Opplæring: 
Det anbefales at opplæring i bruk av skannerløsningen gjøres i fellesskap for de tre 
kommunene. Den øvrige delen av opplæringen, som ikke angår skanning, gjøres i 
den enkelte kommune. 
 
Valgstyret: 
Det enkelte valgstyre avgjør behovet for valgstyrets tilstedeværelse under 
opptellingen.   
 
Konklusjon: 
Rådmannen ser flere fordeler ved et samarbeid og etablering av en felles 
skannersentral: 
 
Det vil gi felles kompetansebygging og kompetanseoverføring mellom kommunene, 
som vil bidra til redusert sårbarhet. I tillegg vil kostnadene ved investeringer i teknisk 
utstyr og opplæring bli lavere per kommune i valget 2015 og i fremtidige valg. 
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Rådmannen anbefaler at det inngås samarbeid om skanning av stemmesedler 
mellom Ås, Vestby og Frogn og at det opprettes en felles skannersentral i Ås for 
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015. 
 
 
 
 
 
 


