Fellesnemndas behandling:
Representanten Sandra Bruflot (H) fremmet følgende forslag til nye punkter 5, 7 og 9:
5: Alle skolene skal ha både debatt (totalramme på 60 minutter), valgtorg (30-60 minutter
etter skolestørrelse) og skolevalg. Valgtorg skal holdes umiddelbart etter debatten, og er en del
av det obligatoriske opplegget for elevene.
7: Det anbefales at det ikke fastsettes tema for skoledebattene. Målet er en generell politisk
debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Dersom
man ser bort fra disse anbefalingene, bør temaene være bestemt av ungdom (elever, elevråd,
Elevorganisasjonen). Ungdomspartiene må i så fall få vite temaene i god tid på forhånd.
9: Det anbefales at det ikke går for lang tid mellom skoledebatt/ valgtorg og skolevalget. Selve
skolevalget gjennomføres så tett opp til skoledebatter og valgtorg som mulig, og det er
sperrefrist på resultatene fram til fastsatt publiseringstidspunkt.
Votering:
Hovedprosjektleders punkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 og 11 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom hovedprosjektleders forslag til punkt 5 og Bruflots alternative
punkt 5, ble Bruflots forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (SV, SP - Vollset og Grimstad).
Møteleder foreslo å ta punktene 7 og 9 opp samlet, og fikk fellesnemndas tilslutning til det.
Ved alternativ votering mellom hovedprosjektleders forslag til punkt 7 og 9, Bruflots alternative
forslag til punkt 7 og 9, ble Bruflots forslag enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 07.02.2019:

1. Skolevalgene er en del av skolenes mål om å fremme demokrati og medvirkning. Skolene
gjennomfører pedagogiske opplegg i forkant og i etterkant.
2. Det skal legges til rette for at samtlige elever i de videregående skolene i fylkeskommunen,
inkludert elever ved de videregående friskolene, kan delta ved skoledebatter, valgtorg og
skolevalg.
3. Skolene skal legge opp til høy grad av elevmedvirkning i forberedelse og gjennomføring av
debattene.
4. Hovedprosjektleder oppnevner en prosjektgruppe med medarbeidere fra alle de tre
eksisterende fylkeskommunene. Prosjektgruppen utarbeider tydelige, konkrete og forpliktende
retningslinjer for skolene og partiene, og følger opp den praktiske gjennomføringen ute på
skolene. Retningslinjene skal bygge på de vedtatte føringene.
5. Alle skolene skal ha både debatt (totalramme på 60 minutter), valgtorg (30-60 minutter etter
skolestørrelse) og skolevalg. Valgtorg skal holdes umiddelbart etter debatten, og er en del av
det obligatoriske opplegget for elevene.
6. Rett til deltakelse for partier:
a. Partier som fikk over 1 prosent oppslutning ved forrige valg kan stille i debatt og
valgtorg. Oppslutningen beregnes etter de samlede stemmetall for Viken.
b. Partiene gis en sterk oppfordring om kun å stille med representanter fra
ungdomspartiene i debattene.
c. Prosjektgruppen gjør skjønnsmessig vurdering av om geografisk avgrensete
lokallister knyttet til kommunestyrevalg kan stille i debattene ved enkelte skoler.

d. Alle godkjente valglister skal være med i selve skolevalget.
7. Det anbefales at det ikke fastsettes tema for skoledebattene. Målet er en generell politisk
debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Dersom
man ser bort fra disse anbefalingene, bør temaene være bestemt av ungdom (elever, elevråd,
Elevorganisasjonen). Ungdomspartiene må i så fall få vite temaene i god tid på forhånd.
8. Debatter og valgtorg gjennomføres i perioden fra skolestart fram til skolevalget, fra 21.
august til 4. september 2019. Prosjektgruppe utarbeider tidsplan for gjennomføringen.
9. Det anbefales at det ikke går for lang tid mellom skoledebatt/ valgtorg og skolevalget. Selve
skolevalget gjennomføres så tett opp til skoledebatter og valgtorg som mulig, og det er
sperrefrist på resultatene fram til fastsatt publiseringstidspunkt.
10. Prosjektgruppen organiserer en felles samling/forberedelsesdag for debattanter og
debattledere. Elev-, lærling- og mobbeombud, fylkeskommunale medvirkningsorgan for
ungdom og Elevorganisasjonen involveres i forberedelsene. Samlingen skal legge til rette for
god debattledelse og debattkultur, og presentere Viken som ny fylkeskommune. Samlingen er
obligatorisk for skoler og partier.
11. Prosjektgruppen skal gjennomføre skriftlig evaluering av skolevalgarrangementene i
etterkant.

Følgende hadde ordet i saken: Sandra Bruflot, Helga Hustveit, Ina Rangønes Libak, Johan
Edvard Grimstad.

