Opsætning af Valhalla
I forbindelse med forberedelse til et valg opsættes hele systemet centralt i
Valgsekretariatet (af valgsekretæren) i kommunen med følgende oplysninger:
•
•
•
•
•

Valgdato
Valgkredse (om nødvendigt)
Valgsteder
Partier
Partiforeningernes brugere

Denne opsætning kan ligge til grund for et nyt valg, så det er hurtigere og nemmere at
gennemføre efterfølgende valg.
Herudover styres valgets igangsætning og den hertil knyttede automatiske
kommunikation til de tilforordnede, der ligger i systemet. Valgsekretæren kan redigere
den invitations-e-mail og den eventuelle påmindelses-e-mail systemet sender ud.

Oprettelse af Valgsted
Valget gøres klart ved at gå ind
og oprette nye, tilrette eller slette
valgsteder. Ud over valgstedets
navn defineres det, hvor mange
pladser, hvert enkelt parti skal
udfylde for det pågældende
valgsted.
Der kan også knyttes en ansvarlig
valgteknisk leder, yderligere
beskrivelse og oplysninger om
antal borde etc. på valgstedet.

Oprettelse af partisekretærer
Ud over klargøringen af valget opretter valgsekretæren partiforeningernes koordinatorer
af rekrutteringsopgaven – en såkaldt partisekretær for hvert parti, der har adgang til alle
de valgsteder, partiet skal udfylde. Når partisekretærerne er oprettet, kan
rekrutteringsopgaven uddelegeres. Dette er beskrevet efterfølgende.

Oprettelse af underbrugere
Det er muligt for den enkelte partisekretær eller valgsekretæren at oprette yderligere
underbrugere (partisekretærer), der alene har adgang til udvalgte valgsteder. Herved
bliver det muligt at uddelere opgaverne til andre, eller for partierne at uddele opgaven,

Check status - Valgsekretæren
Valgsekretæren har det fulde overblik over hele valget. Et udsnit heraf kan ses nedenfor –
og i dette eksempel er der flere valgkredse. Via menuen og links på partilister, det enkelte
valgsted m.m. kan valgsekretæren oprette, rette og slette alle nødvendige data i systemet.
Det er også muligt for valgsekretæren at skifte statusbilledet, så det afspejler det enkelte
partis status og tilmed også overtage styringen, hvis dette er nødvendigt.

Check status - Partisekretæren
Partisekretæren ser den del af valgstederne, som partiet har ansvar for at udfylde. Er der
tale om et lille parti, der ikke har tilforordnede på alle valgsteder, vises de ikke på listen.
Herudover kan partisekretæren oprette brugere, tilføje tilforordnede og håndtere deres
tilforordnede på det enkelte valgsted.
Tilføj ny tilforordnet
At tilføje tilforordnede kan gøres via manuel
individuel indtastning, men kan også
importeres via kommaseparerede lister. Dvs.
alle partiets potentielle tilforordnede lægges
ind i systemet.
Systemet håndterer automatisk al
kommunikation med borgerne, når valget er
udskrevet. Der sendes ikke noget til brugerne
førend valget ”aktiveres” af valgsekretæren. Så
valget kan forberedes i god tid inden de
tilforordnede modtager besked.

Placering af tilforordnede og borgernes bekræftelse
Placering af tilforordnede
Partisekretæren kan let placere de
tilføjede tilforordnede på partiets
ledige pladser på det enkelte
valgsted. Via status-siden klikker
partisekretæren på valgstedets navn
og benytter herefter det grønne
kryds til at få en søgbar oversigt
over partiets potentielle
tilforordnede. Disse indsættes på
det pågældende valgsteds plads med et klik på navnet. Fortrydes handlingen, klikkes på
det grønne minus, og ønsker partisekretæren at ændre data for den tilforordnede, kan der
klikkes på det lille grønne person-ikon.
Listen over de tilforordnede, der
fremkommer ved tryk på det
grønne kryds ses her til højre. Når
en tilforordnet er placeret, falder
vedkommende af listen og tæller
med i status som en udfyldt plads.

Borgernes bekræftelse
På et tidspunkt efter partisekretærerne har lagt en mængde tilforordnede ind i systemet og
placeret dem, ”aktiveres” valget af valgsekretæren i kommunen. Herefter sender systemet
en invitationsmail ud til alle tilforordnede, der er blevet tildelt pladser på valgstederne.
Tilforordnede, der efterfølgende
tildeles pladser, modtager
invitationsmailen med det samme.
Borgerne ser via et klik på et link
billedet til højre, hvor de kan
tilkendegive, om de vil bekræfte
deres rolle som tilforordnet eller
valgstyrer på det pågældende
valgsted. Umiddelbart herefter
opdateres deres status i systemet, så det kan ses, om borgeren har bekræftet sin deltagelse,
meldt afbud eller tilkendegivet, at de ønsker at blive slettet fra listen.
Komplette lister over de tilforordnedes status kan trækkes ud af valgsekretæren med
samlede data for alle i systemet. Disse udtræk kan bruges til mødelister til de valgtekniske
ledere og diætudbetalings-skemaer.
I Aarhus Kommune er den samlede rekrutteringsopgave blevet løst ved at kommunen
efter partierne ikke har kunnet finde flere tilforordnede har fyldt de resterende ledige
pladser op med frivillige borgere, der har meldt sig via kampagner. Valgsekretæren kan
lægge disse ekstra tilforordnede ind og placere dem på ledige pladser, såvel som at
overtage de resterende potentielle fra partierne, hvis der er flere tilbage.

