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Partiene må nominere flere eldre til fylkes- og kommunevalget 2015
Statens seniorråd har i et brev sendt 24. juni d.å. oppfordret alle politiske partier til å
nominere flere eldre på sine lister til fylkes- og kommunevalget i 2015.
I brevet fremgår det at eldre, særlig personer over 67 år, er underrepresentert i
fylkesting og kommunestyrer. Det mener vi er en demokratisk utfordring.
Vi vil derfor anmode departementet om at det i sin kommunikasjon med fylkesmenn,
partier og andre i forbindelse med valget 2015, vektlegger betydningen av at eldre blir
bedre representert i folkevalgte organer.
Brevet er vedlagt denne henvendelsen.

Vennlig hilsen

Wenche Frogn Sellæg
leder av Statens seniorråd
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Partiene må nominere flere eldre til fylkes- og kommunevalget 2015
Statens seniorråd oppfordrer alle politiske partier til å nominere flere eldre på sine lister
til fylkes- og kommunevalget i 2015.
Eldre er underrepresentert i fylkesting og kommunestyrer. Dette gjelder særlig den
gruppen på om lag 700.000 personer som er 67 år eller mer. Denne aldersgruppen
utgjør 17,5 prosent av befolkningen og 13,7 prosent av alle stemmeberettigede (18 år
og eldre). Allikevel utgjorde den etter forrige fylkes- og kommunevalg (2011) kun 5,8
prosent av alle kommunestyrerepresentanter og 4,8 prosent av alle
fylkestingsrepresentanter.
Dersom denne aldersgruppen skal få en forholdsmessig representasjon etter valget i
2015, må andelen kommunestyrerepresentanter og fylkestingsrepresentanter nesten
tredobles. Det er en klar sammenheng mellom alder og hvilke politiske saker man
velger å fokusere på. Partiene må kjenne sitt ansvar og nominere flere eldre på sikre
plasser.
Vi ber om at denne oppfordringen går ut til alle fylkes- og kommunelag i partiet.

Vennlig hilsen

Wenche Frogn Sellæg
leder av Statens seniorråd

Vedlegg: Statistisk sentralbyrås figur over kommunestyremedlemmer 2011

-2-

Vedlegg: Statistisk sentralbyrås figur over kommunestyremedlemmer 2011

-3-

