
Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Oslo 

         Hønefoss, 06.11.20 

 

Ref: 20/5219  -   Forslag om å fjerne dagens ordning med krav om fysisk 

oppmøte på årsmøte i borettslag og boligsameier.   

Jeg er ikke på høringslisten for forslaget.  Tillater meg likevel å kommentere forslaget da jeg 

opplever det som skikkelig grusomt og sterkt diskriminerende overfor oss eldre, og sikkert 

en del andre, det vil si overfor alle oss som ikke helt makter å henge med i den digitale 

utviklingen, i alle fall ikke så meget at vi får til å delta i et digitalt basert årsmøte.   

Selv kunne jeg av samme grunn ikke delta i vårens årsmøte, men opplevde at den helt 

spesielle situasjonen som da rådde, rettferdiggjorde et slikt opplegg for dette året.  Noe 

ganske annet er når en slik ordning tres nedover hodet på oss på permanent basis. Vær snill 

ikke å gå videre med forslaget.  Det vil frata meg og mange med meg våre boligdemokratiske 

rettigheter, og oppleves også som sterkt diskriminerende.   

Skal forslaget til tross for sikkert mange andres protester enn min likevel fremmes, må det 

være nok at en andels- eller boligeier ber om fysisk avholdt møte.  At vi skal holdes borte fra 

våre beboerdemokratiske rettigheter selv om vi kun er en i et borettslag eller boligsameie 

som ikke makter å henge med i den digitale utviklingen, er vanskelig å skjønne.  Der gjelder  

selvom enkelte måtte mene at det vil undergrave formålet med lovendringen.  Den enkeltes 

beboerdemokratiske rettigheter må gå foran.   

For ordens skyld nevnes at hverken forhåndsstemming eller bruk av fullmektig vil være 

tilfredsstillende for oss ikke-digitale.  Diskusjonen i fysiske årsmøter er jo nettopp til hjelp for 

stemmegivningen, en hjelp man vil miste om man skal være tvunget til å forhåndsstemme 

eller bruke fullmektig.   

Konklusjon: Forslaget om adgang til avholdelse av digitale årsmøter i borettslag og 

boligsameier fremmes ikke da det vil frata mange eldre og sikkert en del andre deres 

boligdemokratiske rettigheter, og være sterkt diskriminerende overfor disse 

samfunnsgruppene. 

Med vennlig hilsen 

Asta Tjølsen 

Brutorget 8, 3510 Hønefoss 

 

 

Kopi: Eldreombudet, Ålesund 



           


