Aktuelle tiltak for økt valgdeltakelse rettet mot unge og innvandrere
Generelt
Mange forhold kan påvirke valgdeltakelsen;
•
•
•
•
•
•

Politikken som føres
Klare politiske saker som kan skille de ulike partiene fra hverandre
Innbyggernes sammensetning (unge, eldre, innvandrere, arbeidsledige)
Trekk ved kommunen for øvrig (eks. kultur for deltakelse/aktivitet)
Tilgjengelighet til valglokaler
Informasjon

Erfaringer
Ved valget i 2015 ble det gjort forsøk om valgmobiliseringstiltak for å få opp valgdeltakelsen.
Resultatene viste at tiltakene som gjaldt sms og brev til velgere med lav valgdeltakelse (unge og
innvandrere) hadde god effekt, jf. KMD’s artikkel Valgmobilisering virker.
Andre artikler av interesse:
Tilrettelegging for økt valgdeltakelse – KMD 29.06.2015
Stemmerett for 16-åringer gir ikke økt valgdeltakelse – KMD 28.11.2016
Valg og demokrati – Regjeringen.no, orientering om valgordningen
Lokalvalget 2015 – Institutt for samfunnsforskning, 2016
Valgdeltakelse – Valgdirektoratet 2017
Valgdeltakelse blant innvandrere - IMDi 2015

Tiltak i Stavanger kommune rettet mot unge velgere
Stavanger kommune har vært med i prøveprosjektet med stemmerett for 16-17-åringer ved to valg
(2011 og 2015). En rekke tiltak ble iverksatt for å treffe målgruppen (fra 2015);
•

•

Kommunikasjon
o Innslag i radio, TV, artikler i SA og RA
o Plakater på fritidsklubber, bydelshus, bibliotek, tog, plakatvegg på Sølvberget og
Metropolis.
o Annonse i SA lørdag 12.9.
o Facebook; informasjon, bilder, videoer m.m.
Arrangementer:
o 30. april på Sølvbeget: ungdomsdebatt, samarbeid mellom Sølvberget, Ungdommens
bystyret og prosjektet
o 27.mai i Stavanger Forum – 10. klasse arrangement med 1500 elever tilstede
o Valgtorg, skoledebatter og stands i perioden 20. august og til 5. september, ofte flere
arrangement hver dag.

57,5 % av 16-17-åringene stemte ved valget i 2015, generell valgoppslutning i Stavanger kommune
var 58,3 %.

Tiltak i Stavanger kommune rettet mot innvandrere
De siste valgene har Stavanger kommune iverksatt følgende:
•

•
•
•

Valgbrosjyrer på 10 ulike språk, utarbeidet av Valgdirektoratet og distribuert til:
o Servicetorgets forskjellige resepsjoner
o Sølvberget
o Arbeidstreningsseksjonen
o Alle moskèer i kommunen
o Den katolske kirken
o IMI
o KIA (kristent interkulturelt arbeid)
o Ulike utenlandske foreninger som organiserer eller har kontakt med innvandrere
(russisk, polsk, serbisk)
Stand på Sølvberget med valgbrosjyrer og informasjon om valg
Politisk debatt på Sølvberget rettet mot innvandrere (ikke i 2017)
Forhåndsstemming i tilknytning til/etter debatten (lite oppslutning)

Det er ingen statistikk som viser om dette har virket.

