
Forsøk med kandidatblogger i 
fem kommuner med direkte 

ordførervalg
-Tønsberg Kommune
-Re Kommune
-Nøtterøy Kommune
-Stokke Kommune
-Holmestrand Kommune



DIREKTE ORDFØRERVALG

Øke lokalpolitisk engasjement

Person fokusering

Forholde seg til kandidater som 
personer



FORPROSJEKT

Det ble søkt Kommunal og regionaldepartementet om midler til IKT 
forsøk  i forbindelse med kommunevalget i 2007

12 K v/Torill Lønningdal

Høgskolen i Vestfold v/Lasse Berntzen

11 april fikk prosjektet tilsagn om midler

Prosjektorganisasjon
Prosjektleder Lasse Berntzen, HVE
Drift Kristian Borgen , eXss

Marius Berg, eXss
Kurs, brukerstøtte Pia Tordly, prosjektmedarbeider

Elisabet Lassen, prosjektmedarbeider

• om



KANDIDATBLOGGER

En blogg er

Oppdatert Internettside en forfatter

Det nyeste innlegget ligger øverst

Forfatteren kommer med synspunkter og 
kommenterer hva som skjer

Innleggene inneholder ofte lenker til andre 
nettsteder og annet innhold

Det kan åpnes for at publikum kan kommentere 
innleggene



KANDIDATBLOGGER

En personlig blogg pr kandidat

Samleside for alle kandidater

For kandidater i hver  kommune

For kandidater i hvert parti



HVORFOR BRUKE BLOGG I VALGKAMPEN?

-En blogg distribuerer ufiltrerte meninger

-En blogg diskriminerer ikke

-En blogg kan gi tilgang til nye velgere

-En blogg er der, nå

-En blogg gir mulighet for kommunikasjon med 
velgerne



PROSJEKTGRUPPENS ARBEIDE

Kartlegge og velge teknisk løsning 
basert på åpen kildekode

Pivot ble valgt da løsningen fylte 
viktige kriterier

Enkel bruk

Informasjon lagret i filer

Enkel å installere

Norsk oversettelse



OPPLÆRING

Et felles kurs pr kommune

Individuell opplæring
– Personlig oppfølging
– Hjelp ved behov
– Tilgjenglighet

Tilrettelegging av blogg
-personlig utrykk på nett



SPREDING AV KANDIDATBLOGGER

Utvikling av programvare for å samle 
informasjon  på samlesider

Daglige nyhetsoppdateringer på e-post til 
lokalpressen

Lenker på kommunenes nettsteder

Presentasjon av  de siste innlegg på
Tønsbergs Blad nettsted





KANDIDATENES BRUK AV 
BLOGGENE

30 Av 31 kandidater brukte bloggen

Aktiviteten som forventet laber i 
sommer måneden

Tønsbergs Blad la ut 10 siste 
innlegg fra 20 august 2007

Aktiviteten tok seg da merkbart opp

Antall innlegg økte frem mot 
valgdagen



KANDIDATENES BRUK 
AV BLOGGENE

Tønsberg kandidatene 
hadde merkbar høyest 
aktivitet

Holmestrand hadde lavest 
aktivitet

SV skiller seg ut med et 
høyt bruk av bloggen



INNBYGGERNES BRUK AV BLOGGENE

Blogg er en talerstol for kandidatene

Bruk av bloggene ble logget

Besøk på nettstedet valg07.exss.no
- 4.261 unike IP-adresser
-1.132.591 sidehenvisninger
-1.125.909 fra norske 
nettoperatører

Reelle antall sidevisninger 
- 50.000 -100.000



INNBYGGERNES BRUK AV BLOGGENE

Besøk på nettstedet blogg.exss.no
Her er det lagt ut samleside for

-Presse
-Partier
-Kommuner

Antall visninger
- 1.957 unike IP-adresser
-25.137 sidevisninger

Tilgjengelig fra
kommunens nettsteder 
partienes nettsteder



INNBYGGERNES BRUK AV BLOGGENE

Kommentarer fra publikum 153

Innføring av streng sensur vedrørende 
useriøse kommentarer

Rett før valgdagen viser antall besøk
600 pr. døgn

Totalt i prosjektperioden antall 
visninger av samlesiden; 25.000


	Forsøk med kandidatblogger i fem kommuner med direkte ordførervalg

