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Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i
valgåret ved kommunestyrevalget i 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette invitere kommunene til å søke om
å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Også de kommunene som deltok ved
tilsvarende forsøk i 2011 bes om å søke, dersom de ønsker å delta i nytt forsøk.
Bakgrunn
Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til
16 år. Etter invitasjon til alle kommunene hvor 143 sendte inn søknad, ble 20 kommuner samt
Longyearbyen lokalstyre valgt ut til å delta. Til sammen ca. 9400 16- og 17-åringer fikk
anledning til å stemme.
Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning sammen med Rokkansenteret ved
Universitetet i Bergen. Resultater fra evalueringen foreligger i egen rapport ”Stemmerett for
16-åringer” redigert av Johannes Bergh.
Forsøket gav mange interessante erfaringer. Samtidig ønsker departementet å ha et bredere
erfaringsgrunnlag.
Hjemmelsgrunnlaget
Forsøket hjemles i valgloven § 15-1 som åpner for forsøk med å holde valg på andre måter
enn det som går frem av loven ellers.

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858

Omfanget av forsøket
Forsøket gjelder kommunestyrevalget 2015, ikke fylkestingsvalget. Forsøket skal prøve ut
stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som ellers oppfyller de andre
kravene til stemmerett ved kommunevalget, jf. valgloven § 2-2.
I forsøket åpnes det ikke for endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år.
Kriteriene ved utvelging av kommuner
Det velges ut ca. 20 kommuner til å delta i forsøket.
Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende:
•
Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de
kommunene som deltok ved forsøket i 2011.
•
Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta.
•
Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert.
•
Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en
spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens
parti.
•
Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i
kommunen som er under 30 år.
Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene. Det
vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta.
I vurderingen av hvilke kommuner som skal velges ut, vil vi også se på begrunnelse og motiv
for å delta. Derfor bør søknaden også inneholde en redegjørelse for hvorfor kommunen søker.
Evaluering
Forsøket vil bli evaluert. Det er derfor en forutsetning for å få delta at kommunen stiller seg
velvillig til å gi opplysninger som er relevante for forsøket til den institusjonen som får i
oppdrag å evaluere forsøket.
Frist for å søke
Fristen for å søke settes til 1. juni 2014.
Jeg ønsker dere lykke til med søknaden.

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Kontrollutvalget
Deanugielda/Tanakommune.
MØTEPROTOKOLL

Referent: Sissel Mietinen

Dato: 25. mars 2014
Sted: Møterom 1 - rådhuset

Tid: 12.00—13.30

Disse møtte:
Leder Kåre Breivik og medlem Leif Sundelin.Medlem Anja Aslaksenhadde meldt forfall, vara
Oddvar Pedersenvar innkalt men møtte ikke
Ellers møtte
Sissel Mietinen fra KontrollutvalganIS.
MarianneVara fra FinnmarkkommunerevisjonIKS
Føl ende saker var til behandlin :
1/14
Godk.ennin av innkallin o saksliste
2/14
Godk.ennin av rotokoll forri e møte
3/14
Referater
4/14
Vurderin av n forvaltnin srevis'ons ros'ekt
5/14
Skatteo kreverensårsra ort 2013
6/14
Kontrollutval ets årsra ort 2013
7/14
Eventuelt
Utvalgetspiste lunsj fra k1.11.00til 12.00.Møtet ble satt klokken 12.00.
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GODKJENNING
AVINNKALLING
OGSAKSLISTE

Seliretariatets

firslag

til redtak

Innkallingog sakslistetil møte 25. mars 2014 godkjennes
Vedtak enstemmi

:

Innkallingog sakslistetil møte 25. mars 2014 godkjennesmed følgendetillegg:
Under sak 7/14 tas opp følgende:
Utvalget ønsker å få gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjektvedrørende offentlig anskaffelser —
IT —tjenester. Saken legges frem for styret i KontrollutvalganIS den 8. april med sikte på å få til et
samarbeid med fiere kommuner om prosjektet.
KU ønsker en revisjon av kommunens praktiseringav «Reglement for godtgjørelse til folkevalgte», og
kommunal støtte til lister/folkevalgte for regnskapsåret2013.
Det settes opp en sak 8/14 Bestilling av selskapskontroll - SEG
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GODKJENNING
AVPROTOKOLL

Sekretariatets

jarslag

til redtak

Protokollenfra kontrollutvalgetsmøte 16.desember2013 godkjennes.
Vedtak enstemmi
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:
kontrollutvalgan@ffk.no

Protokollenfra kontrollutvalgetsmøte 16.desember2013 godkjennes.
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REFERATER

a) Møtereferat—Møte med KU og Fylkesmanneni Finnrnark- 21. mars 2014
SeAretariatets larstag til reeltak

Referatenetas til orientering.
%ediak enstemmi :

Referatenetas til orientering.
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VURDERING
AVNYTTFORVALTNINGSREVISIONSPROSIEKT
ANSETTELSER

SeAreturiatets jarslag tilvedtuk:

Lagt frem uten innstilling
%edtak enstemmi
Sekretariatetfår i oppdrag å bestille forvaltningsrevisjongjennomførtav Finnmarkkommunerevisjon
IKS vedrørendeansettelseri Tana kommune.Prosjektetsproblemstillingerdefineres slik:
Oppfylleskrav i eksterne og inteme reglement ved ansettelser?
Etterleverkommunenvedtattekrav i egne reglementerog annonsetekst,og sikres det likhet
ved utøvelseav personalpolitikken?
Hvordan fungerersarnspilletmellom tjenesteområdene/og stab/støtte(personalavdelingen)?
Er rutinene og samarbeidetfor de ulike tjenesteområderog stab/støttetilstrekkeligetil å sikre
at kommunenkan sies å ha en enhetlig ledelseog hensiktsmessigpersonalforvaltningpå
tvers av tjenesteområdene?
Har det skjedd tilsettinger uten utlysningav stillinger,i tilfelle hvor stort omfang? (F.eks
prosjektstillingergår over til del- eller hel faste stillingeri kommunen).
Undersøkelsenebes gjennomførtfor årene 2011, 2012 og 2013.
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SKATTEOPPKREVERS
ÅRSRAPPORT2013 /
KONTROLLRAPPORT
SKATTEOPPKREVERFUNKSIONEN

Sekreturiakts larslag til svdtak

Kontrollutvalgetoversenderrapportentil kommunestyretmed følgendeanbefalingtil vedtak:
Skatteoppkreverensårsrapport2013/ kontrollrapportskatteoppkreverfunksjonentas til orientering.
Vedtak enstemmi :
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak:
Skatteoppkreverens årsrapport 2013/ kontrollrapport skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering.
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KONTROLLUTVALGETS
ÅRSRAPPORT2013

Sekreturiatets Jarslag til vedtak

Det fremlagteforslagtil Kontrollutvalgetsårsrapport for 2013 vedtas.
Årsrapportenoversendeskommunestyretmed følgendeanbefalingtil vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering
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edtak enstemmi :
Det fremlagteforslagtil Kontrollutvalgets
årsrapport
for2013 vedtas.
Årsrapporten
oversendeskommunestyret
medfølgendeanbefalingtil vedtak:
Kommunestyrettar kontrollutvalgetsårsrapportfor 2013 til orientering
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EVENTUELT

Følgendesakersattopptil diskusjon:
Forvaltningsrevisjonoffentligeanskaffelser—IT —anskaffelser.
Medbakgrunni nyttanskaffelsesreglement,
reglementforkjøpog salgav kommunaleeiendomog
ny nye innkjøpsrutiner
utsattekontrollutvalget
detteprosjektetpåmøte 16.desember2013.
Sakenble drøftetpå nytti og utvalgetbestemteå oversendesakentil styremøtei Kontrollutvalgan
IS, som avvikles8. april,medsiktepåå få prosjektetgjennomførtsomet samarbeidmedandre
kommuner.
Kommunenspraktisering av «Reglementforgodtgjørelsetil folkevalgte»,og kommunalstøttetil
lister/folkevalgtefor regnskapsåret
2013. Detteforberedessomegensaktil utvalgetsmøte27. mai.
Utvalgetønskeren vurderingav hvordanreglementetpraktiseres,hvilkerutinerog
utbetalingsomfang
som er utførtforregnskapsåret.
Oppgavenbestillesgjennomførtav Finnmark
kommunerevisjon
IKSsom et attestasjonsoppdrag
(ISAE 3000)
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BESTILLINGAV SELSKAPSKONTROLL

SeAretariatets firslag

til

vediaA

Kontrollutvalget
visertil planforselskapskontrollforTanakommunefor2012 - 2015 og bestiller
selskapskontrolli SEGAS.
Problemstillingeneersom følger:
o Førerkommunenkontrollmedsineeierinteresser?
Harkommunenetablertrutinerforoppfølgingog evalueringav sine
eierinteresser?
Errutinenegodenok, og blirde fulgt?
o Utøveskommunenseierinteresseri samsvarmedkommunestyrets
vedtakog
forutsetninger,aktuellelovbestemmelserog etablertenormerforgod eierstyringog
selskapsledelse?
Eierskapskontrollen
bestillesutførtav Finnmarkkommunerevisjon
IKS,basertpå levert
pristilbudav 12.mars2014.
Møtethevetkl. 13.30
KåreBreivik/ sign
Kontrollutvalgsleder

Sissel Mietinen/sign.
sekretariatsleder

Neste møteer fastsatttil 27. mai2014.
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