
Demokrati 
og valgdeltakelse 

i Ullensaker

Foran et viktig møte

Jeg vil stå fram
som den jeg er.

Være meg selv
helt og fullt.

Åpen og ærlig.
Uredd.

Si klart fra
hva jeg tror,

og hva jeg ikke tror.
Være meg selv?

Men først må jeg finne ut hvem jeg er.

Marit Synnøve Nordby, født 1925. Fra Kløfta

“ Dårlige politikere velges av gode borgere som ikke stemmer ”

Stort møte i Ullr 29. mars



Demokratiarbeid er like gøy som det er viktig. 
Vi i Ullensaker kommune ønsker å legge til rette for 
engasjement, opplevelser og faglig innhold gjennom 
spennende arrangement i Ullensaker bibliotek.
Et spørsmål vi tar opp, er hvilken tilstand demokrati-
arbeidet er i etter at vi gjennomførte et stort 
grunnlovsjubileum. Har arbeid og engasjement stop-
pet opp, eller har jubiléet gitt varige effekter?
Vårt mål er at engasjement og medbestemmelse skal 
være like interessant og spennende både for ansatte 
og politikere i kommunen, som for befolkningen 
forøvrig. 

Vel møtt til spennende arrangementer i Ullensaker bibliotek, 
og lykke til videre uansett hva du er engasjert i.

Rådmann Erlend Eggum

Norge er igjen kåret til 
verdens mest demokratiske 
land av The Economist 
Intelligence Unit – for sjette 
året på rad. Et blomstrende 
lokaldemokrati må ta mye 
av æren for nettopp det. Når 
Ullensaker kommune gjør 
sin innbyggerundersøkelse 
med jevne mellomrom, sier 
innbyggerne at de er godt 
fornøyd med mulighet for 
medbestemmelse og involvering. I Grunnlovsåret fikk 
Ullensaker da også en europeisk pris for godt lokal-
demokrati. To særlig viktige kjennetegn ved kom-
munene som får denne prisen, er at innbyggerne er 
fornøyde med kommunens tjenestetilbud og at de 
ikke opplever at folkevalgte misbruker sin makt. 
Ullensaker kommune jobber hele tiden med å levere 
gode tjenester med høy kvalitet. Det vet innbyggerne 
våre. Men kanskje enda viktigere er det at innbyg-
gerne har høy tillit til sine folkevalgte. Kommunen har 
gode og profesjonelle politikere som sammen med 
administrasjonen bidrar til et levende og inkluderende 
lokaldemokrati. Det betyr at vi har forvaltet arven et-
ter 1814 godt. Til beste for deg som innbygger i et av 
landets beste lokaldemokrati!

Norge er et demokratisk land. 
I Ullensaker lever lokaldemokratiet i 
beste velgående. Å kjempe for sine me-
ninger, få gjennomslag og ha retten til å 
ytre dem er helt sentralt for meg og for 
alle innbyggere i Ullensaker. Slik skal det 
være. Det er rettigheter det er verdt å 
reflektere over og kjempe for.  Som mitt 
store forbilde, Sir Winston Churchill så 
treffende har beskrevet demokratiet: «Et 
demokrati er en stat hvor fri meningsutveksling ikke 
ender med begravelse». Det ligger mye i det utsagnet. 
Mulighetene til å påvirke, bestemme og utvikle er noe 

Demokratiutvikling 
i Ullensaker

Ordfører Tom Staahle
Ullensaker Kommune

Kultursjef Jon Henrik Solhei

som alle i Ullensaker har. Utfordringen er 
kanskje at vi har det for godt og at man 
er for bekvem med hvordan ting er. Av 
den grunn velger noen ikke å engasjere 
seg i demokratiutviklingen. Kan være det 
er derfor valgoppslutningen er lav og så 
få stemmer ved valg i Ullensaker? 

Gjennom å engasjere deg i et politisk 
parti, i en organisasjon eller som enkelt-

menneske har du rettigheten og muligheten til å påvirke 
utviklingen i Ullensaker og i Norge.
Min oppfordring er at du benytter den retten!



Konferansier: Ragnhild Olsby

Bandet «Pikekyss» er et indie-rock band, og de fleste medlemmene i 
bandet møtte hverandre da de gikk sammen på Lillestrøm videre-
gående, mens gitaristen Nacho først kom med i 2015. Bandet har på 
kort tid eksplodert i popularitet, og er booket til gigs i Trondheim og 
Slottsfjellet i Tønsberg, så vel som i Oslo og Akershus. I 2016 slapp 
de sin EP «Tåke» med 4 låter som omhandlet ulike aspekter ved det å 
være ungdom i dagens samfunn.

Hva ville vi 
med feiringen?
Målet var å øke kunnskapen om 1814 
og bidra til økt bevissthet om den 
enkelte borgers rettigheter og plikter 
i et demokrati. Å utvikle demokratiet 
og ivareta ytringsfriheten er ikke gjort 
en gang for alle. Det er en pågående 
prosess vi aldri kan ta fri fra. Søkelyset 
settes derfor på Grunnloven, demokrati-
utvikling, ytringsfrihet og valgdeltakelse. 
Vi har alle påvirkningskraft og påvirkningsmuligheter 
ved deltakelse i møter, i media og i lokale arrange-

I 2014 fylte Norges Grunnlov 200 år. 
I Ullensaker feiret vi med et innholdsrikt jubileumsmagasin, konsert, 

møter og diskusjoner. Skolene hadde sine programm.
En rekke av bygdas egne kunstnere satte varige spor av jubiléet med sine 
bidrag, blant annet med skuespillet «Skysskaren». Det kan tas fram også i 

årene som kommer.

ment, og at vi bruker denne mulighet til 
å påvirke den demokratiske utvikling i 
vår kommune og i samfunnet.
Dette ble understreket på ungdoms-
arrangementet i  kulturkafeen Kreti og 
Pleti den 27. september. Arrangementet 
hadde tittelen « Demokrati og musikk.»  
Det ble en flott konsert med det kjente 
bandet Pikekyss og et band fra Jessheim 
videregående skole. Gjennom gode 
innlegg ble det synliggjort at demokrati 

må og skal utvikles på flere områder i samfunnet, 
innen idrett, kunst, i skolen, i næringslivet og på den 
politiske arena.

I oktober 2016 rettet vi blikket mot to viktige fornyelser i Grunnloven, 
miljøparagraf §112 og §49 som understreker det lokale folkestyre. 
Den 31. oktober var biblioteket på Jessheim møteplass for en gjennomgang 
av Ullensaker kommunes planer for framtiden. Tas det tilstrekkelig hensyn til 
miljø, klima og folkestyre når planer vedtas og iverksettes?  
En kommune som Ullensaker med sin kraftige vekst og press på infrastruktur, 
trenger våkne og engasjerte innbyggere. Miljø, klima og folkestyre var tema 
for møtet. Er innbyggernes muligheter til å delta i politiske prosesser ivaretatt i 
tilstrekkelig grad? Alle partier deltok i et panel og det kom engasjerte 
spørsmål fra et fullsatt bibliotek.

Band fra Jessheim VGS musikklinje.



Invitasjon til 
Ullensakers innbyggere!

Demokrati og valgdeltakelse i Ullensaker

Konferanse i Ullr, Rådhuset, Jessheim
Onsdag 29. mars kl 1800 – 2100

Spørsmål og kommentarer fra salen. 
Hvordan står det til i Ullensaker? 

Har vi et velfungerende lokaldemokrati, en engasjert befolkning 
og kloke politikere?

Kunstnerisk åpning ved 
Wollert Krohn-Hansen

”Folkets opprør, elitens reaksjon”
Foredrag ved Dr.scient. i 
økologi fra Norges Landbruks-
høgskole, nå UMB.
Christian Anton Smedshaug

”Stemmerettsutvikling og 
valgdeltakelse i Ullensaker” 
Foredrag ved Svein Tore Martinsen.
Statsviter og valganalytiker

Politikerpanel
Panelet vil bestå av:

Tom Staahle (Frp),                       Willy Kvilten(H),                     Janka Hofstad (Ap)                     Gro Holt (SV)



Harald Seland Myhre 16 år fra Jessheim

1. «Det betyr at alle kan påvirke de 
valgene som tas i lokalmiljøet og 
nasjonalt.
Alle har grunnleggende meneske-
rettigheter.
Demokrati innebærer at det må være 
kort avstand mellom de som styrer 
og folket/innbyggerne.»

2. « Det betyr at alle skal ha lov til å 
si og mene det en vil.
Alle har rett til å si sin mening.»

Harald Seland Myhre er medlem av 
FN-sambandets ungdomspanel.
Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.

Vi har spurt tre av innbyggerne i Ullensaker om hva de legger i 
demokrati og ytringsfrihet, og dette var de svar vi fikk:

1. Hva betyr demokrati for deg?  2. Hva betyr ytringsfrihet for deg?

Mariam Amirifard, 30 år fra Kløfta 

1. «Demokrati betyr jo folkestyre 
og det er det det betyr for meg. 
Jeg har jo muligheten til å delta i 
samfunnet, være engasjert. Jeg kan 
være med å påvirke og bestemme 
politiske avgjørelser. Vi har alle et 
samfunnsansvar og det må vi ikke 
glemme.»

2. «Jeg kan si og mene det jeg vil. 
Jeg kom 3 år gammel til Norge som 
flyktning fra Iran. Av og til er jeg på 
ferie i Iran og besøker familie. 
Da merker jeg og føler på at den 
friheten jeg har i Norge, savner jeg 
der. Det å kunne uttrykke sine men-
inger fritt, kle seg som en selv liker, 
det er en frihet jeg ikke kan unnvære. 
Da forstår jeg hvor norsk oppdratt 
jeg er og hvor norsk jeg er!»

Sverre Kverner 61 år, Kløfta

1. «Språklig betyr det jo folkes-
tyre. Og vi har mye å være stolt av 
i Norge. Men folkestyret har blitt 
betydelig svekket de seinere åra. 
Politikk, forvaltning og planapparat 
flyter over i hverandre. Og til dels er 
det de samme menneskene som har 
posisjoner alle steder. Sentralt tas de 
viktigste beslutningene i grenselandet 
mellom næringsorganisasjoner, stat 
og departement. Generelt teller penge-
seddelen mer enn stemmeseddelen. 
Jeg tror ikke denne utviklingen er så 
lett å snu. Det virker heller ikke som 
de folkevalgte ser problemet. Men 
man kunne starte med å etablere et 
mer reelt nærdemokrati. På skole-
kretsnivå er det mye idealisme, 
dugnadsholdninger og oversiktlighet. 
Bedre å ha litt reelt demokrati i det 
små enn skinndemokrati i stort.»    

2. «Ytringsfrihet - retten til å mene og 
ytre seg i det offentlige rom. Den er 
reell i den forstand at du kan skrive 
leserinnlegg og ytre det du vil på 
Facebook. Men generelt er det mer 
krevende å stå fram med offentlig 
kritikk nå enn tidligere. Vi har fått 
et hardere klima både i offentlig 
og privat sektor. Og i og med at 
rettssikkerheten også er svekket, har 
individet i sum en svekket posisjon. 
Et samfunn som gjør det vanske-
ligere å fremme smale tanker, er på 
feil veg.»

Skysskaren i skuespillet som ble framført i 2014 uttaler: 

«Historien er som ei elv, serru, den ser lik ut, 
men vatnet som renner i `a, er likvæl itte det 
samma støtt. Vi er alle som små bekker som 
renner ut i denne elva, og av og tel skifter`a 
retning – sjøl om vi kanskje itte ser det der 

og da. Trur du for eksempel at Eidsvoll-
menna såg å dom sette i gang i 1814?» 

Sigbjørn Mostue

Skysskaren uttrykker troen på enkeltmenneskes betydning. 
Vi er alle som små bekker, vi har alle påvirkningskraft og 

påvirkningsmuligheter.
Derfor må vi alle bruke stemmeretten!



Begreper:
Demokrati: Ordet betyr folkestyre, folkets herredømme, flertallsstyre.

Demokrati forutsetter full ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, uavhengige domstoler, avkall på bruk av 
fysiske maktmidler i den politiske kampen. Det reiser spørsmål om partienes og 

organisasjonenes rolle i folkestyret om velgernes innflytelse.
Det reiser spørsmål om din og min vilje til deltakelse og engasjement. 

Likegyldighet kan drepe ethvert demokrati.

Ytringsfrihet: I FNs Menneskerettserklæring artikkel 19, heter det: «Enhver har rett til menings- og 
ytringsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, 

motta, og meddele opplysninger og idéer gjennom ethvert kommunikasjonsmedium og 
uten hensyn til landegrenser. 

Ytringsfrihet reguleres av formelle lover og uformelle normer. Oppfordring til å begå kriminalitet, 
rasisme, pornografi og bevisst villedning skal ikke finne sted innenfor ytringsfrihetens rammer. 

Ytringsfrihet er en av frihetens grunnpilarer. Den er en viktig del av rettssamfunnet og 
grunnleggende for demokratiet. Grunnlovens §100 har siden 1814 vært det rettslige grunnlag for 

ytringsfriheten i Norge. Som borgere har vi ytringsfrihet og ytringsansvar.

Grunnlovskomiteen ønsker kommunens innbyggere velkommen! Birger Dalen, Sverre Støverud, Eli Wilhelmsen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Knut Skreden

Følgende 8 valglokaler vil være i bruk:
Jessheim rådhus og kulturhus ......................... for Jessheim krets
Skogmo skole ................................................... for Skogmo krets
Algarheim skole ................................................ for Algarheim krets
Nordkisa skole .................................................. for Nordkisa krets
Alfhallen ............................................................ for Borgen krets
Åreppen skole ................................................... for Kløfta krets
Hovin skole ....................................................... for Hovin krets
Mogreina skole ................................................. for Mogreina krets

Stortings- og sametingsvalget 2017 er vedtatt å gå over 2 dager i Ullensaker kommune, 
søndag 10 september og mandag 11 september. 

Åpningstider forventes å bli som ved tidligere valg:  Søndag: 15:00 – 20:00   Mandag: 10:00 – 20:00

Valgdeltakelsen i Norge og Ullensaker
Kommentarer ved Svein Tore Martinsen

Frie valg er en kjerne i demokratiet vårt. Våre grunnlovsfedre ga landet en lav terskel for valg-
deltakelse, sett i datidens lys, men likevel hadde kun en av ti stemmerett ved valget i 1815. 

Innføring av allmenn stemmerett for menn og kvinner og senkninger i stemmerettsalderen har 
bidratt til at nesten åtte av ti nordmenn har stemmerett i dag. Valgdeltakelsen etter krigen har 

ligget relativt stabilt ved stortingsvalg på 75-85 prosent, høyest i 1965 og lavest i 2001. 
Deltakelsen varierer mer ved kommunevalg; fra 81 prosent i 1963 

som høyest til laveste 59 prosent i 2003. I Ullensaker er deltakelsen svakere enn 
landsgjennomsnittet. Ved siste kommunevalg i 2015 deltok kun drøyt halvparten av de stemme-
berettigede i kommunen. Lav deltakelse svekker legitimiteten til de folkevalgte representantene. 

Det er ingen plikt å delta ved valg, men en rett. 
Hva skal til for at flere vil benytte seg av retten sin?            


