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Enklere, sikrere og rimeligere
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Høy valgdeltakelse
Det er enkelt for alle å delta i elektroniske valg 
via e-post eller mobiltelefon. Vårt pedagogiske
opplegg fører til høy valgdeltakelse.

02
I henhold til lover og forskrift
Aksjeloven, Allmenaksjeloven, Arbeidsmiljøloven
og Representasjonsforskriften og GDPR ligger 
alltid til grunn.

03
Full anonymitet
Ingen (heller ikke Friske Fakta) kan koble den
enkelte deltaker til hvilke stemmer som er gitt.

04
Gjennomprøvd system over 12 år
Ingen bedrifter er helt like, men vi vet av erfaring
at fleksibiliteten i vårt system dekker alle behov.

05
Mindre administrasjon for valgstyret
Friske Faktas kompetanse og vårt system gjør
arbeidet i valgstyret enklere og mindre tidkrevende.

www.friskefakta.no/valg
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Derfor har vårt valgsystem mulighet for å invitere til valg 
både via epost, sms og også fysiske brev. 

Uansett kommunikasjonskanal, foregår valget elektro-
nisk. Man stemmer via en kryptert nettside, enten på pc, 
nettbrett eller på mobiltelefonen.

Vi påser at Vi påser at valgurnene er åpne så lenge at også ansatte i 
turnus kan delta når de er på jobb. Et valg kan derfor 
avholdes i en periode fra 1 dag til 3 uker, helt avhengig 
av hvordan organisasjonen ser ut.

Tilgjengelig for alle
Det er lovpålagt at alle ansatte får anledning til 
å delta.

DNB
Telenor

ISS
Postnord

Store Norske Kullkompani
Jotun

SchenSchenker
Vinmonopolet

Pelagia
Boreal

Total
Würth

DNB Eiendom
SodeSodexo

Norwegian
Brødrene Dahl

Marine Harvest
National Oilwell Varco

Noen av våre kunder



Friske Faktas valgsystem inneholder alle de funksjoner 
og maler som er nødvendig for å gjennomføre valg.
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Systemet håndterer hele og halve 
stemmer og kommunikasjon via sms, 
epost eller fysiske brev.

SystemetSystemet er laget slik at ingen kan 
foreta seg noe ureglementert, som å 
stemme flere ganger, kumulere, stryke 
kandidater eller gi for mange stemmer.

Valgene kan foregå på ulike språk, 
hver enkelt ansatt velger selv språk.

FleFlere valg kan avholdes samtidig in-
nenfor et konsern ved å avholde valg 
til ulike valgkretser, styrer, bedriftsfor-
samling og/ eller AMU samtidig.
.

Systemet håndterer både flertalls- og 
forholdstallsvalg (også kalt listevalg).

Rapporten leveres ferdig beregnet fra 
systemet. Om valget foregår som for-
holds- tallsvalg, beregnes mandatfor-
delingen etter metoden Saint Lagües.

Valgstyret mottar også en ferdig pro-
tokoll, klart til signering av valgstyret.

Ferdig beregnet rapport

Flertallsvalg og forholdstallsvalg

Flere valg samtidig

Hele og halve stemmer

FUNKSJONER

Språkvalg

Ingen forkastede stemmer

Fiks ferdig protokoll

www.friskefakta.no/valg
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FORM OG FARGE

www.friskefakta.no/valg

I bedriftens "look and feel"

Responsivt designDet er viktig at all kommunikasjon under- 
støtter at det er ens egen arbeidsgiver 
som står bak valget. Derfor lages alle 
eposter, forslagsskjema og stemme-
seddel med samme skrifttyper, farger og 
logo som bedriften selv bruker.

Valgssystemet er såkalt responsivt, som vil 
si at nettsidene vi viser vil tilpasse seg 
den plattformen hver enkelt ansatt bruker, 
om det er pc, nettbrett eller mobiltelefon.



www.friskefakta.no/valg
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Styret gir Valgstyret fullmakt til å gjennomføre valget

Valgstyret oversender ansattliste til Friske Fakta

Kunngjøring av valget sendes ut til de ansatte av Friske Fakta

Frist for å kreve forholdstallsvalg

Kandidatinnsamling gjennomføres av Friske Fakta

Valgstyret innhenter villighetserklæringer og godkjenner kandidatene

VValgstyret tester valgsystemet

Valget starter

Eventuell påminnelse underveis

Valgdag (valget avsluttes)

Valgresultat og protokoll leveres

1

1

2

VD - 5u

VD - 4u

VD - 3u

VD - 2uVD - 2u

VD - 1u

VD

VD + 1d

Uke Oppgave/milepæl

-PSFN�*QTVN

Minimalt med arbeid for Valgstyret
Fra kunngjøring til valgdagen (VD) må det gå minimum 8 uker,
i henhold til Representasjonsforskriften.
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