
 

Oslo, 18.05.2017 

 
Innspill til Prop. 128 S om stemmerett for 16-åringer 

Barneombudet viser til Prop 128 S – Kommuneproposisjonen 2018. Vi ønsker å kommentere 
på kapittel 4.6 «Forsøk med stemmerett for 16-åringer» 

Regjeringen foreslår i Prop. 128 å skrinlegge stemmerett for 16-åringer. Barneombudet har 
landet på motsatt konklusjon, og mener at forsøkene med stemmerett for 16-åringer har vist 
at dette er en vellykket utvidelse av demokratiet, som Regjeringen burde innføre permanent.  

Dette viser forsøkene med stemmerett for 16 åringer:  

• Valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringer er tilnærmet lik som blant befolkningen for 
øvrig. Innføringen vil altså ikke føre til negative utslag på valgdeltakelsen. 

• Partiene har tilpasset seg yngre velgere. 
• I forsøkskommunene er det valgt inn langt flere kommunestyrepolitikere under 25 år 

enn i øvrige kommuner.  

Regjeringens argumenter mot stemmerett for 16-åringer bygger på blant annet umodenhet. 
Deres argumenter er gjenkjennelige fra når stemmerettsalderen har blir senket tidligere. 
Barneombudet mener det handler om å ta unge mennesker på alvor, og å øke deres makt og 
innflytelse i samfunnet. Det handler om å gjøre noe med den demokratiske ubalansen der 
det snart er nesten dobbelt så mange eldre som unge her til lands.  

Mange av ungdommene Barneombudet møter trekker frem stemmerett for 16- og 17-åringer 
som en av sine viktigste saker, nettopp fordi de da kan får med på å forme sitt eget 
lokalsamfunn. Lokalsamfunn der de selv er de største ekspertene på å vokse opp og være 
ung i.  

Ungdommene er engasjerte i saker som er viktige for dem. Akkurat som alle andre 
aldersgrupper. 16- og 17-åringene er modne nok. Det stilles en rekke krav til 16- og 17-
åringer, og de må få være med på å bestemme hvem som skal utforme disse kravene.  

16- og 17- åringer har livserfaringer og meninger som er viktige å ta med når vi skal utvikle 
samfunnet. Regjeringen lukker øynene for de positive effektene av en senket 
stemmerettsalder og velger i stedet å konstruere utfordringer.  

Over 160 kommuner ga sine 16- og 17-åringer stemmerett da det ble holdt 
folkeavstemninger om kommunesammenslåinger, og svært mange kommuner har ønsket å  

 



 

delta i stemmerettsforsøkene. Dette viser at kommunene ser verdien i å høre på 
ungdommene sine. 

Vi anbefaler komiteen til å ta ungdom og demokrati på alvor, og senke stemmerettsalderen til 
16 år ved kommune- og fylkestingsvalg, subsidiært fortsette med prøveordninger. 

Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt rådgiver Jonas Bjørkli på tlf. 22 99 39 65/993 
50 671. 
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