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Informasjonsskriv til stemmeberettigede ved folkeavstemming om målform på Byremo
barneskule
Lyngdal kommune ønsker å informere deg som stemmeberettiget i Byremo valgkrets om at det skal
avholdes en folkeavstemming våren 2021 om målform på Byremo barneskule.
Bakgrunn for saken:
Det har gjennom FAU ved Byremo barneskule kommet frem et ønske om å endre målform ved skolen
fra nynorsk til bokmål. Ifølge opplæringslova skal det avholdes en rådgivende folkeavstemming
dersom et flertall i kommunestyret krever det, eller dersom minst ¼ av de stemmeberettigede krever
det. I regi av FAU ved Byremo barneskule har det blitt samlet inn 172 underskrifter fra personer som
ønsker en rådgivende folkeavstemming. Dette utgjør mer enn ¼ av de stemmeberettigede i Byremo
krets (596 var stemmeberettiget i Byremo krets i 2019). Kommunen har ifølge forskrift til
opplæringslova, jf. kap. 9, ansvar for å organisere en folkeavstemming, og det må velges et valgstyre
som har ansvar for dette.
Informasjon om folkeavstemmingen
Kommunestyret har 08.10.2020 vedtatt at «Medlemmer fra Utvalg for barn og oppvekst med en
representant fra Ungdomsrådet (med bosted Byremo) velges som valgstyre».
Valgstyret vedtok 10.12.2020 administrasjonens forslag om tidspunkt og sted for folkeavstemmingen
(valgdag) samt tidspunkt og sted for forhåndsstemming:
Valgdag:

Onsdag 17.03.2021 fra kl. 12:00-20:00

Sted:

Byremo bibliotek

Forhåndsstemming:

Byremo bibliotek, torsdag 04.03.2021 og torsdag 11.03.2021
fra kl. 14:00-19:00

NB! HUSK LEGITIMASJON MED BILDE!

Stemmeberettigede og stemmerett:
Stemmerett har alle de som bor i området som sokner til Byremo barneskule etter opplæringslova § 81, de som den 30. dagen før avstemming står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen, og
senest i det året avstemmingen blir holdt, vil ha fylt 18 år.
Stemmerett har også foreldre/foresatte til barn på barnetrinnet ved skolen, og foreldre/foresatte som
har barn som er innskrevet der fordi barnet deres skal begynne i 1. klasse, dette uavhengig av bosted
eller statsborgerskap.
Kontrollere om du står i manntallet
Utleggingsmanntallet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på Byremo bibliotek fra 11.01.2021 og være
tilgjengelig for offentligheten ut februar 2021.
Dersom du ikke står i manntallet
Krav om å komme med som stemmeberettiget forelder/foresatt må være levert til Lyngdal kommune
senest tre uker etter den første kunngjøringen om folkeavstemming, det vil si innen 01.02.2021, se
punktet nedenfor om Kunngjøring om folkeavstemming. En eventuell klage knyttet til manglende
innføring i manntallet rettes til Lyngdal kommune, senest innen valget er gjennomført 17.03.2021.

Kunngjøring om folkeavstemming
Folkeavstemmingen kunngjøres per brev (dette informasjonsskrivet), men også på kommunens
hjemmeside og facebook-side den 11.01.2021. Fra denne dato (11.01.2021) regnes
folkeavstemmingen som kunngjort første gang.
Kommunen setter også inn kunngjøring (2. kunngjøring) i følgende aviser:
Lyngdals Avis
Lister24
Lindesnes Avis
Fædrelandsvennen

Vennlig hilsen
Christer Birkeland
Arkivleder

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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