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Aventia Digital Avstemning er en digital løsning som effektiviserer selve 

behandlingen, samt en tidssparer for etterdokumentering og visning av 

møtehandlingene. Vi har jobbet tett med kommunene som bruker systemet, 

for å kunne tilby ett system som følger de reelle behovene under møte. 

 

 

  

Oppmøteprotokoll Votering 

I oppmøteprotokollen kommer utvalget møte 
foregår i. Her kan møteledere registrere 
oppmøte, forfall og registrere vara. Møteleder 
kan her sende invitasjon til enkelt medlemmer 
for å få brukeren effektivt inn i møte. Politikere 
kan nå også melde forfall selv til 
administrasjonen i systemet. Administrasjon 
kan også registrere oppmøte på enkelt saker, 
fks. ved inhabilitet og vara. Vedtatt 
habilitetsforslag skaper en automatisk handling, 
der politikeren blir inhabil automatisk, dersom 
habilitetsforslaget blir vedtatt. 

Votering kan utføres med alternativer. Man kan 
si at enkelte forslag så må alle avlevere 
stemme, andre forslag så behøver bare de som 
er enten for eller mot stemme. Man kan velge 
at noen av forslagene er enstemmig –mens 
andre kanskje kan settes opp mot hverandre. 
Det gir møteleder en rekke muligheter for å 
kunne gjennomføre voteringen på en så god 
måte som mulig, og som gir alle medlemmer 
muligheten til å votere slik de selv mener 
illustrerer best sitt eget ståsted. 
Voteringsresultater blir lagret i rapporten og ut 
til innbyggerne på Kommune-TV, der de får en 
god oversikt over hvem som har stemt hva. 

  

Talerliste Forslagsstilling 

Den digitale talerlisten gjør det enkelt og 
oversiktlig for møteleder å ha full kontroll på 
hvem som til enhver tid skal tale. Medlemmene 
ber selv om ordet –eller ber om replikk. 
Systemet støtter også muligheten for å benytte 
seg av automatisk svarreplikk. Talerlisten 
organiseres automatisk, de som skal tale til 
dagsorden kommer først, deretter de som 
ønsker å fremme forslag –før ordinær kø 
starter. Skulle det være behov, så støtter 
systemet også «dra-og-slipp» for å kunne endre 
talerkøen. Medlemmene kan selv velge å trekke 
sitt innlegg eller replikk, så lenge denne ikke har 
startet. Alt av taletid registreres som 
automatiske bokmerker på Kommune-TV og 
gjør det enkelt for seere å finne frem til ønsket 
tid i sendingen. 

Politikere kan sende inn ønsket type forslag. 
Hvilke typer forslag som skal være tilgjengelig 
er noe som avklares ved opplæring av 
administrasjon. Forslaget kan videre behandles 
og deles opp i flere punkter, kombineres eller 
settes mot hverandre, før det går videre til 
ønsket type votering. Dette gir en fleksibilitet til 
å gjennomføre voteringen slik behandlingen 
tilsier, uten å bli begrenset av systemet. 
Administrasjons brukere har muligheten til å 
bistå politikerne med å legge inn forslag, be om 
taletid eller votere på vegne av politikeren slik 
at prosessen ikke stopper opp. 
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Notat funksjonalitet Andre funksjonaliteter 

Hver politiker har en notat-funksjonalitet som 
kategoriseres som møtenotater, saks-notater 
og forslagsnotater. Her kan de legge inn det de 
ønsker av notater, og vil fremheves på siden for 
representanten etter hvert som saken blir aktiv. 
De kan føre notatene sine over til sitt forslag, 
som gjør forberedelsen og 
møtegjennomgangen sammenhengende. 

- Integrasjon mot alle NOARK-5 arkiv sørger for 
en effektiv og tidssparsom start på møte. 
  
- Løsningen er optimalisert på en rekke ulike 
enheter. På PC, Mac, nettbrett eller mobil. 
  
- Fleksibelt system som tillater 
administrasjonen å gå tilbake om noe må 
gjentas.  
 
- Politikeren har mulighet for auto-talertid når 
forslaget sendes inn, for å fremme forslaget.  
 
- Møteleder/ordfører har mulighet til å sette 
strek på saken, og oppheve den.  
 
- Enstemmig hurtigknapp for saker der 
innstillingen er enstemmig.  
 
- Ordfører har dobbeltstemme som kan 
benyttes der avstemningen blir lik.  
 
- Graf som viser antall stemmer for/imot som 
også fremhever parti prosent i stemmene. 

  

  

  

 

http://www.aventia.no/
mailto:post@aventia.no

