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Høringssvar Forslag til endringer i valgloven og kommuneloven

KIM har fått oversendt ovvennevte høring fra Kommunal- og regionaldepartementet av Arbeids-
og inkluderingsdepartementet. Vi merker oss at KIM ikke var inkludert i den opprinnelige listen
over høringsinstanser fra KRD.

Generelle kommentarer:
KIM minner om veilederen til utredningsinstruksen "Likestillingsmessige konsekvenser for
personer med innvandrerbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter". Formålet med denne
veilederen er "å sikre at statlige instanser best mulig kan utrede konsekvensene av sine forslag for
personer med innvandrerbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter." I den aktuelle høringssaken
fra KRD finnes det ingen slik likestillingsmessig konsekvensanalyse i forhold til
minoritetsbefolkningen. KIM beklager dette.

KIM peker på at ifølge veilederens pkt 4: ".1 hvilke saker kan det være relevant å utrede
konsekvenser for etniske minoriteter?" skal veilederen brukes i saker som gjelder "tiltak og
reformer på samfunnsområder hvor etniske minoriteter har dårligere levekår eller lavere grad av
deltakelse". Etter KIM's mening er valgdeltakelse nettopp et slikt samfunnsområde.

KIM mener det er et økende problem at slike analyser stadig uteblir i offentlige saker som angår
hele befolkningen. Mangelen på informasjon om hvordan og hvorfor minoritetsbefolkningen i
mindre grad benytter seg av sin stemmerett enn resten av befolkningen, fører tilat når reformer,
lovendringer m.v. vurderes og gjennomføres, så har man ikke vurdert om endringen slår ut
positivt eller negativt overfor minoritetsbefolkningen.

Andre  kommentarer:

KIMs primære fokus når det gjelder valg 2007 har vært å arbeide for å øke valgdeltakelsen hos de
utenlandske borgere med stemmerett i lokalvalg, så vel som hos norske borgere med opprinnelse i
andre land. KIMs kampanje "Alle stemmer" besto av både regionale og nasjonale samlinger, og
hadde som mål å motivere til økt deltakelse. I de lokale samlinger ble det også gitt informasjon
om partienes politikk, om de demokratiske rettigheter, og om selve valgordningen.

Siden valgordningen med stemmerett i lokalvalg for utenlanske borgere med mer enn 3 års botid
ble innført i 1983, har valgdeltakelse i denne gruppen vært dalende. Først i 2007 snudde dette til

KIM er et regjeringsoppnevnt rådgivende utvalg bestående av leder og 34 medlemmer fra
innvandrerorganisasjoner, forvaltningen og politiske partier. Kontaktutvalgets 17 innvandrerrepresentanter utgjør
Innvandrerforumet. Når Kontaktutvalget avgir høringsuttalelser, er det Innvandrerforumet som uttaler seg.
Representanter for forvaltningen og politiske partier i Kontaktutvalget deltar i diskusjonen i høringssaker men
ikke i realitetsbehandlin av hørin ssvaret
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en 3% økning. Dette kan være et tegn på at KIMs og andre instansers motiveringsarbeid har
lyktes.

KIM. ser likevel med bekymring at valgdeltakelsen blant de stemmeberettigede i
innvandrerbefolkningen ligger vel 20% under valgdeltakelsen i den øvrige befolkningen. Samtidig
som valgdeltakelsen i denne gruppen fortsatt er meget lav, har innvandrerbefolkningens størrelse
stadig økt. Dette betyr at både antallet stemmeberettigede innvandrere som deltar i valget og
antallet som ikke deltar øker i rene tall.

KIM etterlyser derfor at K.RD vurdere eventuelle tiltak som kan bidra til en styrking av
innvandrerbefolkningens valgdeltakelse.

Kommentarer til de foreslåtte lovendringer:

Fra KIMs ståsted virker det sannsynlig at forslagene som fremmes av departementet i denne saken
verken kommer til å ha en positiv eller negativ virkning med hensyn til politisk deltagelse blant
minoritetene.

Med vennlig hilsen

Rita Kumar
Utvalgsleder Saksansvarlig:

Steven Meglitsch
Rådgiver
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