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Prøveordning med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved
kommunestyrevalget 2015 i Drammen Kommune

Ulla Nordgarden (V) har fremmet følgende interpellasjon til bystyrets møte 23. april:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 26. mars ut en pressemelding hvor
departementet på ny vil gjennomføre et prøveprosjekt med 16-årig stemmerett i utvalgte
kommuner. Forsøket vil foregå i 30 kommuner, der 20 er søkerkommuner og 10 er kommuner
som var med på prosjektet i 2011.
Motargumentene for 16-årig stemmerett handler ofte om 16-åringers modenhet og deltagelse
i samfunnsdebatten. På den annen side er det ingen som spør om en 40-åring følger godt nok
med i samfunnsdebatten, er smart nok eller ansvarlig nok til å få stemme. Stemmerett handler
om mer enn å være godt kvalifisert. Det er en rett man har som borger, og som potensiell
påvirker av de avgjørelsene som blir vedtatt.
16-åringer har i dag bedre forutsetninger for å delta i folkestyret enn noen gang. Gjennom en
god skole og en mangfoldig mediaverden, får de kunnskap om samfunnet de lever i som langt
overgår det vanlige kvinner og menn hadde da allmenn stemmerett ble innført i 1913. 16åringer vet mye om det tilbudet kommunen gir sine innbyggere. De vet mye om skolen, de
driver med idrett, benytter seg av bibliotek og teater. Vi husker fortsatt godt ungdommene
Iselin og Malene som leverte en deputasjon her i bystyret, og skaffet over 1000 underskrifter
til sin sak. 16-åringer er aktive deltagere i samfunnet vårt og har gode muligheter for å ta
gode avgjørelser ved lokalvalg. I tillegg kan16-åringer dømmes for lovbrudd, og de må
betale skatt.
Det norske folkestyret bygger på tanken om at alle borgere har en rett til å delta i utviklingen
av samfunnet. Da Venstre fikk innført allmenn stemmerett for menn i 1898 og for kvinner i
1913, var det en utvidelse av folkestyret som vi i Norge i dag er stolte av at vi gjorde. Vi er
stolte av at vi gjorde det tidlig. Det er på tide å utvide stemmeretten også for 16-åringar.

I Drammen Kommune har vi mange og engasjerte ungdommer. Mange av disse flytter før de
får stemmerett, og de flytter kanskje til et sted der de ikke har kjennskap til samfunnsmessige
forhold, eller har noe brennende varmt engasjement i. Ved å introdusere ungdom for
demokratiet tidligere er en med på å inkludere dem i prosessene som kommunen fatter, gir
dem gode vaner for å forebygge en negativ tendens i valgdeltakelsen og skaper en mer
rettferdig demografisk balanse i velgermassen.
Forslag til vedtak:
Drammen Kommune søker om å være en forsøkskommune for 16-årig stemmerett ved lokalog fylkestingsvalget i 2015 jfr. Kommunal- og moderniseringsdepartementets forsøksordning.
Svar:
Drammen kommune har mottatt invitasjon til å søke om en forsøksordning med stemmerett
for 16-åringer ved kommunevalget neste år. Søknadsfristen for dette er 1. juni, og det
fremmes i den forbindelse en sak for valgstyret 13. mai og bystyret 20. mai. Tilsvarende sak
ble behandlet før valget 2011. Bystyret valgte da at det ikke skulle søkes om forsøk.
For øvrig oversendes interpellasjonen til valgstyret, og vurderes i forbindelse med saken om
forsøksordning i mai.

