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Administrasjonens forslag 

Horten kommune slutter seg til forslag til forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 
16 år ved kommunestyrevalget i 2015. 
 
 
23.02.2015  Kommunestyret 
 
Vedtak: 
 
Horten kommune slutter seg til forslag til forskrift om forsøk med nedsatt 
stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015. 

 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 



 

SAKSOPPLYSNINGER 

 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Saken kommer opp med bakgrunn i at Horten kommune deltar i forsøket med nedsatt 
stemmerett til 16 år i kommunestyrevalget 2015. Kommunestyret vedtok i sak 049/14 (7. april 
-14) at kommunen skulle fremme søknaden om deltakelse i forsøket. 
 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til egen forskrift for 
forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Det vil bli tatt endelig stilling til forskriften i etterkant av 
høringsrunden.  
Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 1. mars 2015. 
 
Forslag til forskrift: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/ny-sidehoring---forskrift-om-
forsok-med-nedsatt-stemmerettsalder-til-16-ar-ved-kommunestyrevalget-i-2015/id2394994/ 
 
Og gjengis i sin helhet i det følgende: 

 

” Forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved 
kommunestyrevalget i 2015,Marker (Østfold), Oppegård (Akershus), 
Hamar (Hedmark), Gausdal (Oppland), Horten (Vestfold), Porsgrunn 
(Telemark), Lillesand (Aust-Agder), Mandal (Vest-Agder), Stavanger 
(Rogaland), Hå (Rogaland), Austevoll (Hordaland), Luster (Sogn og 
Fjordane), Eid (Sogn og Fjordane), Kristiansund (Møre og Romsdal), 
Klæbu (Sør-Trøndelag), Namdalseid (Nord-Trøndelag), Tysfjord 
(Nordland), Målselv (Troms), Vadsø (Finnmark) og Kautokeino 
(Finnmark).  
Kapittel 1. Virkeområde, formål og forholdet til valgloven  
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.2015 med hjemmel i lov 28. 
juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 15-1.  
§ 1. Virkeområde  
Forskriften gjelder ved kommunestyrevalget i 2015 i følgende kommuner: Marker (Østfold), 
Oppegård (Akershus), Hamar (Hedmark), Gausdal (Oppland), Horten (Vestfold), Porsgrunn 
(Telemark), Lillesand (Aust-Agder), Mandal (Vest-Agder), Stavanger (Rogaland), Hå (Rogaland), 
Austevoll (Hordaland), Luster (Sogn og Fjordane), Eid (Sogn og Fjordane), Kristiansund (Møre og 
Romsdal), Klæbu (Sør-Trøndelag), Namdalseid (Nord-Trøndelag), Tysfjord (Nordland), Målselv 
(Troms), Vadsø (Finnmark) og Kautokeino (Finnmark).  
§ 2. Formål  
Formålet med forsøket er å prøve ut hvordan nedsatt stemmerettsalder til 16 år påvirker ungdoms 
politiske deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet.  
§ 3. Forholdet til valgloven og til valgforskriften  
Ved forsøket gjelder lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer 
(valgloven) samt forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) 
tilsvarende så langt de passer, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og endringer som følger av 
denne forskrift.  

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser om organiseringen av forsøket 
med nedsatt stemmerettsalder  
§ 4. Stemmerett. jf. valgloven § 2-2  
Personer som fyller 16 eller 17 år i valgåret har stemmerett ved kommunestyrevalget.  
§ 5. Valgbarhet  
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Valgloven § 3-3 gjelder ikke personer som fyller 16 eller 17 år i valgåret. I stedet gjelder: 
Personer som fyller 16 eller 17 år i valgåret er ikke valgbare til kommunestyret.  
§ 6. Departementets ansvar for å føre manntall og å sende ut valgkort, jf. valgloven §§ 2-3 og 2-4 
og valgforskriften §§ 22 og 23  
Departementet er ansvarlig for at alle personer som fyller 16 eller 17 år i kommunen i valgåret blir 
ført inn i manntallet. Navnene skal i avkryssingsmanntallet være tydelig fremhevet for å markere at 
de bare har stemmerett ved kommunestyrevalget.  
På valgkortene skal det fremgå klart at personer som fyller 16 eller 17 år i valgåret kun har rett til å 
stemme ved kommunestyrevalget i 2015.  
§ 7. Organisering av stemmegivningen, jf. valgloven §§ 8-4 og 9-5  
Stemmemottaker skal påse at det kun er stemmeseddel til kommunestyrevalget som blir stemplet.  
§ 8. Prøving av stemmegivningen avgitt i stemmeseddelkonvolutt jf. valgloven kap. 10 og 
valgforskriften § 35  
(1) Først kontrolleres det om velgeren er en del av forsøket, stemmegivningene til disse velgerne 
legges i en egen bunke.  

(2) Ved åpning av stemmeseddelkonvolutten til velgere som er med i forsøket skal eventuelle 
stemmesedler til fylkestingsvalget fjernes  

(3) Stemmesedlene som er avgitt i forsøket blandes med øvrige stemmesedler for å sikre hemmelig 
valg.  
§ 9. Protokollering, jf. valgloven § 10-7 og valgforskriften § 41  
Departementet fastsetter bruk av elektronisk formular for protokollering av stemmegivninger.  
§ 10. Oppbevaring av valgkort, jf. valgloven § 15-2  
Valgkortene fra personer som fyller 16 eller 17 år i valgåret skal ikke sendes fylkeskommunen, men 
oppbevares på betryggende måte i kommunen.  

Kapittel 3. Særskilt bestemmelse om beredskap for kommunene som 
også deltar i forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på 
valgtinget  
§ 11. Beredskapsrutine på valgtinget  
Her gjelder Forskrift om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.  
 
Forskriften trer i kraft straks og opphører 31. desember 2015” 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven 
 
Vurderinger 

Horten kommune har ønsket å delta i forsøket, og innrettet seg i forhold til de foreløpige 
retningslinjene som er sendt ut av KRD. Kommunen deltar ikke i forsøk nevnt i Kap. 3. 
 
Administrasjonen har forholdt seg til vedtaket og den foreløpige aksepten for deltakelse i 
forsøket, dersom forskriften vedtas som fremlagt. Administrasjonen har ingen merknader til 
forslaget til forskrift for øvrig. 
 
Økonomiske konsekvenser 

Som beskrevet i sak 049/14 vil deltakelse i forsøket innebære noe økte kostnader, uten at 
det har vært mulig å estimere dette mer nøyaktig, vurderes det at risikoen er akseptabel 
innenfor tildelt budsjett. 
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 

Ikke relevant 
 
Konklusjoner/anbefaling 

Horten kommune slutter seg til forslaget til forskrift. 
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