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16-åringer kan få barn, bli satt i fengsel og må 
betale skatt. Likevel får de ikke være med på 
å ta viktige beslutninger i samfunnet. Skyldes 
dette at de har for lite livserfaring, er for lite 
engasjerte og kanskje til og med naive og 
kunnskapsløse? Eller er det kanskje slik at vi 
voksne vegrer oss for å la nye grupperinger 
få delta i demokratiske avgjørelser fordi dette 
er en forandring som skaper ubehag? I Sveits 
mente til og med et flertall at kvinnene selv at 
det var unaturlig at de skulle ha stemmerett, da 
dette ble vedtatt i 1970. 

Mange unge har dermed flyttet hjemmefra når 
de kan stemme ved lokalvalgene første gang. 
Noen kommer aldri hjem igjen. Disse tar med 
seg sin erfaring og kompetanse som ungdom 
på hjemstedet, og samfunnet blir formet 
uten at de får være med. Slik får vi samfunn 
bygget over en voksen lest, uten det særpreget 
som unge stemmer ville gitt. Gir vi unge reell 
demokratisk innflytelse, vil det også tvinge de 
lokale politikere til å ta unge mer på alvor. 

Unge har lagt bak seg hele den obligatoriske 
grunnskolen det året de fyller seksten år. 
Jeg mener at de da bør være i stand til å 
gjøre demokratiske valg i lokalsamfunnet 

Det er lov å prøve – igjen

Anne Lindboe, barneombudet 

der de bor, det samme året.  Derfor ville 
vi ha prøveprosjekter ved kommune- og 
fylkestingsvalget i 2011, noe vi fikk til sammen 
med blant annet Landsrådet for norske barne- 
og ungdomsorganisasjoner (LNU). 

Forsøket med stemmerett for 16-åringer i 20 
norske kommuner og Longyearbyen i 2011 ble 
en suksess. Det var flere 16- og 17-åringer som 
stemte enn de vanlige førstegangsvelgerne. 
Hvorfor ble det slik? Forsøket viste litt av det 
vi kan forvente hvis vi slipper unge til tidlig, 
nemlig et stort lokalt engasjement. Nå får vi et 
enda et nytt forsøk i 2015 i 20 kommuner – det 
er bra.

Til tross for nye forsøk mener vi at vi vet nok 
til å senke stemmerettsalderen permanent til 
16-år ved kommune- og fylkestingsvalgene. Vi 
mener også at vi må begynne enda tidligere å 
informere fremtidige velgere om at de får delta.

Det er sunt for demokratiet å slippe til nye 
deltakere. Dette heftet er ment for både 
ungdom og for voksne. Det gir mange gode 
argumenter for at tiden er overmoden for å la 
en ny gruppe slippe inn i den demokratiske 
varmen. Slipp ungdommen til!
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Stemmerett for 16-åringer
- Går det an da?

Selvsagt er det mulig å senke 
stemmerettsalderen. Det er blitt gjort mange 
ganger tidligere og senest i 1978, da alle 
18-åringer fikk stemmerett for første gang. 
Stemmerettsalderen er blitt senket fire ganger 
siden 1920. Hver gang har det vært en stor 
diskusjon mellom politikere, og stor uenighet i 
befolkningen. 

For å forandre stemmerettsalderen ved 
stortingsvalg, kreves det en grunnlovsendring. 
Det krever igjen et 2/3-flertall i to 
stortingsperioder. En slik endring vil altså ikke 
skje over natten. 

Men for å senke stemmeretten ved kommunal- 
og fylkestingsvalg kreves det bare en 
endring i valgloven. Til det trengs det kun et 
stortingsflertall. Dette flertallet fantes ikke da vi 
begynte å snakke om stemmerett for 16-åringer 
på midten av 2000-tallet. Men etter et godt 
forsøk i 2011 så nærmer det seg veldig, for 
stadig flere ser verdien av å utvide demokratiet.   
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1920: 25-års stemmerett

1946: 21-års stemmerett

1967: 20-års stemmerett

1978: 18-års stemmerett

2015: 16-års stemmerett?
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Hva sier loven?

Visste du at…

… i Norge er det bare Kongen som 
ikke har stemmerett blant borgere 
over 18 år. De andre kongelige 
har stemmerett, men det er ikke 
tradisjon for at verken Dronningen, 
Kronprinsen eller Kronprinsessen 
stemmer ved valgene.

Stemmerett er retten til å stemme ved 
et politisk valg. Dette kan for eksempel 
være stortingsvalget eller kommune- og 
fylkestingsvalget. I Norge får disse stemmerett 
ved kommune- og fylkestingsvalget:

•Norske statsborgere som er fylt 18 år eller 
gjør det i løpet av valgåret.

•Innbyggere som oppfyller de nevnte 
alderskriteriene, og har bodd mer enn tre år i 
Norge.

Disse reglene gjelder også for å være valgbar. 
Altså kan også de som er rett under 18 år bli 
valgt inn i kommunestyret, eller til Stortinget. 
Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003 ble 
68 representanter under 18 år valgt inn på 
landsbasis. 

Barnekonvensjonen Artikkel 12 gir alle under 
18 år rett til å si sin mening, og til å bli hørt. 
Denne retten finner vi også igjen i flere lovverk, 
blant annet i barneloven.  Retten til å si sin 
mening og bli hørt skal bli sterkere jo eldre en 
blir. 

Stemmerett for 16-åringer innebærer også 
at man erkjenner den retten som ligger i 
barnekonvensjonen, og tar unges unike 
kompetanse på alvor.

Det er adgang til å senke stemmerettsalderen 
både ved stortingsvalg og kommune- og 
fylkestingsvalg. Det er ingen nasjonale eller 
internasjonale lover som står i veien for det. 
Det er de som lager lovene som kan bestemme 
dette – altså Stortinget. 

Forsøk med stemmerett for 16-åringer - eller 
andre valgforsøk - står i en forskrift, og trenger 
ikke et flertall, bare politisk vilje. 
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Erfaringer fra forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2011

I 2011 fikk 20 kommuner og Longyearbyen 
lokalstyre gjøre forsøk med Stemmerett for 
16-åringer ved kommunevalget. Det ble en 
stor suksess.

I Stavanger, den største kommunen som deltok, 
endte 16- og 17-åringene opp på 61,5 %, 
omtrent det samme som resten av velgerne.

Til sammen var det 58 % av de 
16- og 17-åringene som kunne 
bruke stemmeretten sin som 
stemte ved forsøket i 2011.

Det var 5 % lavere valgdeltakelse enn gjennomsnittet 
for alle i disse kommunene, men hele 12 % høyere enn 
hos vanlige førstegangsvelgere. 16- og 17-åringene 
stemte altså i gjennomsnitt mindre enn voksne 
generelt, men i større grad enn de i 20-årene.

I Luster kommune stemte hele 
82,2 % av 16- og 17-åringene, 
noe som faktisk er flere enn 
de voksne i kommunen.
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• Å utvide stemmeretten vi gi flere borgere 
direkte politisk innflytelse gjennom valg.

• Unge som bor hjemme i et etablert 
lokalmiljø er stemmevillige. 

• De forsøkskommunene som har satset 
målrettet på å gjøre et godt valg, har lykkes 
best.

• Det er viktig at en ikke bare gir unge 
stemmerett, men at kommunene også 
legger til rette for god informasjon. 

• Stemmerett for 16-åringer gir ikke 
uforutsigbare valgresultater. Unge velgere 
velger ikke stort annerledes enn voksne 
velgere. 

De som har evaluert forsøket har også sett 
på en del tekniske ting rundt det å senke 
stemmerettsalderen. 

Her kommer en liten gjennomgang av hva evalueringen av 
forsøket i 2011 har lært oss: 

Her er noe av det de fant ut: 

• Både nasjonalt og internasjonalt lovverk gir 
adgang til å senke stemmeretten.

• Det er etter loven mulig å gi unge 
stemmerett og gjøre dem valgbare, uten at 
en må senke myndighetsalderen.

• Hvis målet er å styrke demokratiet, er det 
ikke nok å senke stemmerettsalderen. 
Man må også kvalifisere unge til å bruke 
stemmeretten sin. 

Som vi skal se, mener Barneombudet at det 
er skolen som har ansvar for å informere og 
kvalifisere unge velgere. 10-års grunnskole skal 
sette borgere i stand til å forstå, og til å gjøre 
beviste valg i livene sine - også politiske. 

Hele evalueringen kan du lese ved å gå inn på 
nettsidene til Institutt for samfunnsforskning: 

www.samfunnsforskning.no
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Er 16-åringer modne?

16- og 17-åringer er i stand til å ta 
rasjonelle valg, og er engasjerte i saker 
som er viktig for dem. De er modne nok.

Det er politikernes budskap som må forandres, 
og ikke de unges engasjement. Unge bryr seg 
om saker som er viktige for dem. Slik er det 
også for andre aldersgrupper. I dag trenger ikke 
politikere å henvende seg til unge i særlig grad 
for å lykkes i et valg. Da blir det for lett å skylde 
på uengasjerte unge i ettertid. 

Noen vil hevde at 16- og 17-åringer ikke er så 
modne og erfarne som en bør kunne forvente 
av velgere. Da er det kanskje litt paradoksalt at 

• 16-åringer regnes som potensielle 
skattebetalere 

• 16-åringer har plikt til å forstå og følge 
landets lover

• 16-åringer har rett til å ferdes med kjøretøy 
i trafikken

• 16-åringer kan velge politisk og religiøst 
ståsted

• 16-åringer har rett til å ha sex

• 16-åringer har rett til å ta abort, uavhengig 
av foreldrenes syn

• 17-åringer kan bli valgt inn i kommunestyret 
eller på fylkestinget i det året de fyller 18

Og i dag sitter 15-åringer i arrest, varetekt og 
fengsel, som følge av et regelverk de ikke har 
fått være med på å bestemme. 

Evalueringen fra forsøket med stemmerett for 
16-åringer i 20 norske fylker viser at unge kan 
virke noe mindre interessert i politikk enn de 
som er eldre. Men de som har evaluert medgir 
at de politiske sakene ikke var veldig relevante 
for unge. Da er det kanskje ikke så rart? 

I Østerrike, der 16-åringer har kunnet stemme 
ved alle valg siden 2007, finner de ikke slike 
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forskjeller lenger.  Forskere forklarer dette 
nettopp med at interessen kommer når det blir 
alvor.

Argumentet om at 16- og 17-åringar ikke 
er modne nok, er ikke nytt. Det har vært et 
motargument hver gang nye grupper har 
fått stemmerett. Men da Stortinget senket 
stemmerettsalderen til 18 år i 1978, stod det 
følgende i komitéinnstillingen: 

«Innsikt i samfunnsspørsmål og 
politisk interesse blant ungdom 
har økt, utdanningssystemet er 
sterkt utbygget, og en nedsettelse 
av stemmerettsalderen vil kunne 
bidra til en videre utvikling i positiv 
retning når det gjelder interesse for 
samfunnsspørsmål.»

Siden 1978 har vi fått et enda bedre 
utdanningssystem, barn begynner tidligere 
på skolen, og unge har mer kunnskap om 
samfunnet enn tidligere. Vi vet også at flere 
unge i dag har deltatt i politiske aktiviteter enn 
gjennomsnittet av voksne. Det står altså ikke så 
dårlig til med norske ungdommer som mange 
skal ha det til. 16-åringer er modne nok!
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Det er en av årsakene til at to av de største 
britiske politiske partiene, Labour og Liberal 
Democrats, ønsker å senke stemmeretten i 
Storbritannia permanent. 

Elever bør lære om demokrati - på en skole 
som oppleves som demokratisk. Elever bør 
selvsagt lære om viktige samfunnsinstitusjoner 
som Stortinget og regjeringen, men det er 
kanskje like viktig at eleven skjønner hvordan 
et lokaldemokrati virker. Det har skolen alle 
muligheter til å lære bort. 

Derfor - hvis ikke grunnskolen setter unge i 
stand til å velge lokalpolitikere, er det ikke de 
unge det er noe i veien med - men skolen. 

Visste du at…

… i Tyskland har 16- og 17-åringer 
stemmerett i noen delstater. De 
stemmer mer enn tradisjonelle 
førstegangsvelgere (18+). En av 
grunnene til dette er at det kan være 
enklere å nå 16- og 17-åringer med 
informasjon gjennom skolen, mens 
eldre førstegangsvelgere ofte blir 
ganske alene med sin nyervervede 
stemmerett. 

Demokrati må læres

Demokrati skal læres i skolen. Stemmerett 
for 16-åringene stiller krav til skolen som 
kunnskapsinstitusjon.

Vi har ti års obligatorisk skole. Det er skolen 
som skal sette oss i stand til å leve og delta 
aktivt i det samfunnet vi har laget sammen - og 
til å stemme på dem som skal styre det. 

Stemmerett hviler på det demokratiske 
prinsippet om at de som berøres av politiske 
vedtak har rett til å påvirke beslutningene. Det 
betyr ikke at 5-åringer skal få stemmerett for 
å være med å bestemme innholdet i skolen. 
Først må en lære om hvordan et demokrati skal 
fungere, det er en forutsetning for å delta i det. 

Alle 16- og 17-åringer kan få informasjon om 
politikk, partier og valg gjennom skolen. For 
de fleste førstegangsvelgere vil valget komme 
høsten etter at de har avsluttet grunnskolen. 
Å oppnå stemmerett ved avslutningen av 10 
års skolegang er kanskje også et passende 
overgangsritual? 

Mye tyder på at å senke stemmerettsalderen 
vil bidra til å øke valgdeltagelsen og føre til 
en demokratisk nyrekruttering blant unge. 
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Stemmerett for 16-åringer er god 
distriktspolitikk. Unge er eksperter på 
lokale forhold.

I dag er den gjennomsnittlige 
førstegangsvelgeren 20 år. Ettersom det 
er kommune- og fylkestingsvalg hvert 
fjerde år, og fordi veldig mange har flyttet 
fra hjemkommunen når det er valg, klarer 
mange unge velgere ikke å følge med på 
lokalpolitikken. Lokale politikere henvender seg 
da også i mindre grad til dem. 

18-20-åringer kjenner ikke lenger på kroppen 
at det mangler vann i svømmehallen, at 
sykkelstien som ble lovet aldri blir bygd, at 
ungdomshuset forfaller og at bussen aldri 
kommer.  

16- og 17-åringer vet derimot veldig godt om 
det mangler idrettsplasser, øvingslokaler 
og helsetjenester. De vet også hvilke tilbud 
som passer for dem, og hvordan de bør 
gjennomføres. 16-åringer sitter altså på 
nøkkelen til velfungerende lokalsamfunn. 

Mange kommuner og fylker har ungdomsråd. 

Eksperter på lokale forhold

Men det er varierende i hvilken grad de 
fungerer. Noen steder har rådene god 
innflytelse på politikerne, mens andre steder 
«leker» de politikk. Når det ikke blir gjort på 
en god måte, vil unge kunne føle avmakt, og 
i mange tilfeller kan det resultere i at unge 
i mindre grad engasjerer seg lokalpolitiske 
forhold.

Hvis unge i tillegg får en positiv opplevelse 
av å bidra i sitt lokalmiljø før de flytter, med 
reell innflytelse, vil terskelen for å flytte tilbake 
med familie selvsagt også bli lavere. Gode 
lokalsamfunn er avhengig av å trekke ungdom 
inn i beslutningsprosessene. En aktiv barne- og 
ungdomspolitikk er et av de viktigste grep en 
kan ta for å forhindre avfolking av bygdene.

Visste du at..

… ungdomsråd ikke er obligatorisk 
for kommunene. Noen steder kan 
unge ha gode sjanser til å overbevise 
politikere om å bruke penger på 
en skatepark, mens andre steder 
er det helt umulig å bli hørt. Er det 
rettferdig? Det er store forskjeller på 
hvor barn og unge har innflytelse i 
Norge. 
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Det virker andre steder

Østerrike har innført stemmerett for 
16-åringer, og fem tyske delstater har gjort 
det samme.

Skottland er i ferd med å innføre stemmerett 
for 16-åringer ved alle valg. I Danmark, Sverige, 
England, Wales, Irland og Sveits diskuteres 
det om 16-års stemmerett er veien å gå. Også 
i Australia, New Zealand, USA og i Canada 
vurderes stemmerett for 16-åringer ved 
lokalvalg. 

I fem tyske delstater har det siden 1996 vært 
16-års stemmerett ved delstatsvalg. Den 
generelle holdningen blant unge og eldre før 
valget var negativ. De fryktet at valgdeltagelsen 
ville bli enda lavere. Men resultatene ble 
ganske annerledes. Erfaringene fra Tyskland 
viser at valgdeltagelsen for 16- og 17-åringer 
er høyere enn for den tradisjonelle gruppen 
førstegangsvelgere, og høyere enn for velgere 
opp til 35 år. Den nye velgergruppens partivalg 
skilte seg ikke ellers fra resten av befolkningen.

Disse valgene viste også at de politiske 
partiene aktivt gikk inn for å legge om 
valgkampstrategiene sine for å nå frem til de 

yngste velgerne. Tyske 16-åringer opplevde 
også at de ble tatt mer på alvor av politikerne, 
noe som har resultert i at flere også har 
etterspurt innflytelse på politikk på nasjonalt 
nivå. 

At de unge kan nås med informasjon gjennom 
skolen, synes å være en viktig forklaring på den 
positive tendensen. At unge får muligheten til 
å delta i sitt første valg mens de fortsatt er i en 
læringskontekst, er også en av årsakene til at 
stadig flere land i Europa ser på stemmerett 
for 16-åringer som et ledd i å øke den totale 
valgdeltagelsen. 

Visste du at…

… Skottland stemte nylig over om de 
skulle bli uavhengig av Storbritannia. 
Det ble nedstemt. Men 16- og 
17-åringene fikk stemme, og hele 
78 % av dem brukte stemmeretten. 
Stemmerett for 16-åringer blir nå 
permanent ved alle skotske valg.  
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Ved å gi stemmerett til 16-åringer, tvinger 
vi samfunnet til å lage et bedre tilbud til 
unge.  

Storsamfunnet skal tilby tjenester til alle. Unge 
har en kompetanse i det å være ung som 
voksne ikke kan ha. Ungdom er selvstendige 
brukere av offentlige tjenester, i motsetning til 
barn. Fra 15-årsalderen utvikler mange unge 
nye behov, og gjør seg mindre avhengige av 
foreldrene. 

Unge benytter seg av kollektivtransport, 
fritidsklubber og idrettsanlegg der det 
finnes, og de har i større grad behov for egne 
helsetjenester.  

Hvis vi ikke tar denne aldersgruppen seriøst, 
kan det få store konsekvenser. Negative 
subkulturer har tidligere oppstått på grunn av 
feilslåtte tilbud til unge. Det er på tide å lære av 
dette. Det er for lett for politikere å overse unge 
mellom 16 og 18. De har jo ingen makt, og da 
kan jo politikerne konsentrere seg om andre 
saker, «de blir jo 18 snart allikevel.» 

Unge er en del av løsningen, ikke problemet. 
Deres kompetanse er en viktig, men en lite 
brukt del av samfunnet vårt. De tjenestene som 
samfunnet skal utvikle for barn og unge, blir 
rett og slett best utformet med reell innflytelse 
fra brukerne av disse tjenestene.

Visste du at …

… Anne Lindboe fikk jobben 
som barneombud etter å ha blitt 
intervjuet og anbefalt av et barne- og 
ungdomspanel? 

Vi er avhengige av unges kompetanse
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Den demokratiske ubalansen

Forskning viser at jo yngre man er når man 
begynner å stemme, jo større sjanse er det 
for at man bruker stemmeretten når man blir 
eldre, ettersom det å stemme er noe en lærer 
over tid. Derfor vil en lavere stemmerettsalder 
nødvendigvis være med på å senke 
gjennomsnittsalderen for førstegangsvelgere. 

Det å få tidlig erfaring med valgprosessen 
kan vise seg å være avgjørende for den 
demokratiske balansen. Det er viktig å gi en 
stemme også til de under 18.

Visste du at..

… europeiske undersøkelser 
viser at i de nærmeste tiårene vil 
aldersgruppen fra 65-79 år øke 
med 45%, mens gruppen med 
personer over 80 år vil øke med 
172%! Samtidig, innen 2050 vil det 
i Europa være ca. 25% færre unge i 
aldersgruppen 15-25 enn det er i dag. 

Snart er det nesten dobbelt så mange 
eldre i Norge som unge. Dette vil påvirke 
politikken - og hverdagen vår.

Innbyggerne i Norge og i resten av den vestlige 
verden blir stadig eldre. Unge får derfor et 
større ansvar for vårt velferdssamfunn. 

Dette tvinger også stadig flere land til å tenke 
gjennom hvordan en i større grad kan trekke 
inn unge i samfunnsutviklingen. Dette er også 
den største årsaken til at Østerrike, som det 
første landet i Europa, senket stemmeretten til 
16 år. 

Unge må altså ta mer ansvar, men er i dag 
kanskje den gruppen som tar minst del i 
politiske prosesser. Det haster altså å involvere 
flere unge i politiske beslutningsprosesser, før 
en stor - og ganske sikkert mektig - gruppe 
eldre sitter med en stor del av stemmene. 

Som dette heftet har vist, er det all grunn til 
å tro at mange 16- og 17-åringer vil finne det 
relevant å stemme hvis de får muligheten. 
Resultater fra andre land tyder til og med på 
at disse 16- og 17-åringene er mer aktive ved 
valgurnene enn 18-åringene, såfremt de blir 
fulgt opp. 
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Stemmerett og myndighetsalder

Stadig flere mener at 16- og 17-åringer er 
modne nok til å stemme, men vil gjerne holde 
fast på en myndighetsalder på 18 år. For et 
sted må grensen gå - eller? 

Før forsøket i 2011 ble det gjort en juridisk 
gjennomgang av lovene rundt det å senke 
stemmerettsalderen. I gjennomgangen, som 
ble gjort av Sigrid Stokstad, forsker ved juridisk 
fakultet, Universitetet i Oslo, går det frem at en 
ikke er nødt å være myndig for å få stemme, 
siden også umyndiggjorte har stemmerett. 

Om myndighet skriver Stokstad at 16- og 
17-åringer har 

• begrenset rettslig handleevne 
sammenlignet med personer over 18 år, 
men de har større rettslig handleevne enn 
yngre barn

• selvbestemmelsesrett på viktige 
livsområder, blant annet i spørsmål om 
utdanning, arbeid og medlemskap i 
foreninger 

I et policyskriv fra Juristforbundet om barns 
rettssikkerhet kommer det fram at de mener at 
myndighetsalderen bør revideres. 

De mener at det er mange unntak som setter 
lavere grenser enn 18 år. Det gjelder for 
eksempel 

• å få være med å bestemme hvor man skal 
bo når foreldrene skiller seg, 

• å ta båtførerbevis

• å ta mopedlappen

• å være medlem av de foreningene man vil

• å ha tros- og livssynsfrihet

• å bestemme hvilken utdanning man skal ta

• å ha sex

De ser også at noen aldersgrenser er høyere, 
som for spritkjøp og sertifikat for vogntog. 

I tillegg skriver de:

«Myndighetsalderen er satt ut fra 
det som engang var samfunnets 
oppfatning av overgangen fra barn til 
voksen, mens samfunnsutviklingen 
er i et rivende tempo hva gjelder 
barns rett til selvbestemmelse. 
Myndighetsalderen bør revideres ut 
fra et barnerettighetsperspektiv.»
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Vi synes der er for mange som henger seg 
opp i en forestilling om at en må ha samme 
myndighetsalder som stemmerettsalder. 

Valg er ikke en kunnskapstest, valg er en 
meningstest. Vi mener at 16- og 17- åringer 
har livserfaringer og meninger som er viktige 
å ta med når vi skal utvikle samfunnet. Det er 
viktigere å utvide demokratiet enn å låse seg 
i en debatt om myndighetsalder. Man må ikke 
være myndig for å gjøre politiske valg. 
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Hva nå? 

Les evalueringsrapporten fra valget I 2011 på 
www.samfunnsforskning.no

• På Barneombudets nettsider kan dere lese 
mer om stemmerett for 16-åringer. Der kan 
dere også laste ned denne brosjyren, og 
finne mer bakgrunnsstoff relatert til dette 
temaet. 

Les mer på:

www.barneombudet.no/stemmerett

Visste du at..

… ...dere kan bestemme hva 
kommunen skal gjøre? Dette kalles 
et innbyggerinitiativ. Hvis dere samler 
300 underskrifter, eller underskrifter 
fra 2 % av innbyggerne, da MÅ 
kommunen, ta stilling til den saken 
dere kommer med. Og det beste med 
dette? Det er ingen aldersgrense på 
innbyggerinitiativ!

Barneombudet vil fortsette med å snakke 
høyt i alle kanaler om fordelene med å 
senke stemmerettsalderen ved kommune- 
og fylkestingsvalgene. 

Hold debatten levende! Her er noen tips til hva 
dere kan gjøre:

• Skriv et innlegg i lokalavisen. Hvis du 
er under 18, skriv hvorfor du vil senke 
stemmerettsalderen. Hvis du er over 18, 
fortell hvorfor det er viktig å høre på unge.

• Be læreren ta opp stemmeretten i 
undervisningen, og sørg for at dere får lage 
et eget prosjekt om temaet. Engasjer dere 
i elev- og ungdomsråd, og diskuter med 
familie og venner.

• Engasjer dere i organisasjoner og partier, 
start en aksjon i lokalsamfunnet. Skriv 
til lokalpolitikere og din representant på 
Stortinget. Han/hun vil gjerne høre fra dere.

• Begynn å mase på kommunepolitikerne 
deres. Sørg for at kommunestyret 
må ta stilling til spørsmålet ved et 
innbyggerinitiativ. Delta på folkemøter, og 
lag kampanjer.
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