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Sjekkliste for skanningansvarlig 
 Oppgaver Egne notater 
1.  Les sikkerhetsveilederen grundig.  

Der finner du anbefalte sikkerhetstiltak.   
 Bruk sjekklista til veilederen 

 
 
 

 

2. Hvordan ble skanningen gjort ved forrige valg?  
Ta kontakt med valgstyret eller en nabokommune som skannet.  

 Antall skannere  
 Skannerlokale 
 Bemanning  
 Annet? 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.  Hvor mange stemmesedler skal dere skanne?  
Finn ut hvor mange stemmeberettigede det er i din kommune.  
Disse tallene finner du på valgresultat.no 

 Antall stemmeberettigede 
 Antall stemmesedler  
 Antall stemmekretser 

 

 
 
 
 
 
 

4. Hvor mange skannere trenger dere?  
Finn hvor mange skannere som dere har brukt tidligere og snakk med leverandør 
for å finn antall skannere dere trenger. 
 
 
 

 

5. Hva skal dere kjøpe av PCer og PC-tilbehør?  
Snakk med din IT-ansvarlig om hvilke tjenester dere trenger. Våre anbefalinger til 
tekniske krav ligger på valgmedarbeiderportalen.  

 Teknisk krav til PC 
 Vurder behov for konsulentbistand til installasjon av EVA Skanning, 

oppsett av database og infrastruktur 
 Database tilpasset antall maskiner, slik at du sikrer tilstrekkelig ytelse 
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 Gjør avrop på skannere og skanningstjenester innen 1. april 
 Fyll ut og send inn skjema 

 
 
 
 

 

7. Hvordan skal opptellingslokalet se ut?  
Lag en plan for hvordan opptellingen skal foregå.  

 Book opptellingslokale 
 Lag skisse for inndeling 

 
 
 

 

8. Hvem som skal gjøre hva?  
Lag bemanningsplan og vaktplan for å sikre nok bemanning.  

 Lag bemanningsplan/vaktliste 
 Få bekreftelse på at ressurser er avgitt 

 
 

 

 

9. For å signere opptellingsresultatene elektronisk må du bestille to Buypass kort.  
 Bestill Buypass kort 
 Frist for valgansvarlige er 5. juni  
 Frist for valgmedarbeidere er 9 juni 
 Mottatt Buypass kort 

 
 

 

10. Bruk prøvevalg i august for å teste rutiner og se om alt fungerer som det skal. Øv 
og tren på jobbstyring, skanning og verifisering også før prøvevalget. 

 Book opptellingslokale 
 Lag skisse for inndeling 
 Lag bemanningsplan/vaktliste 
 Få bekreftelse på at ressurser er avgitt 
 Lag erfaringslogg 

 

 


