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Erindi: Umsögn um frumvarp til laga um kosningar til sveitarstjóma (kosnmgaaldur), 190. mál.

Nemendafélag Tækniskólans fagnar frumvarpi Katrínar Jakobsdóttur og hennar meðmælendum. 
Frumvarpið sem nær yfir kosningaaldur ungs fólks og mismunun á skattgreiðendum. Með tilkomu 
frumvarpsins fá einstaklingar sem náð hafa 16 ára aldri rétt til þess að kjósa í 
sveitastjórnarkosningunum árið 2017. Á sextánda aldurs ári lýkur skólaskyldu þessa hóps og er 
honum treyst fyrir því að fara út á vinnumarkað sem og í framhaldsnám. Við teljum að þessum 
einstaklingum eigi að vera veitt traust til ákvörðunartöku sem á sér stað innan stjórnsýslunnar og eigi 
einnig að vera treyst fyrir því að kjósa sína fulltrúa í sveitarstjórnarkosningunum.

Ég kýs - Skuggakosningar

Landssamband æskulýðsfélaga og Samband íslenskra framhaldsskólanema stóðu fyrir 
lýðræðisátakinu #ÉgKýs. Verkefnið fólst í því að efla lýðræðisvitund og hvatningu fyrir ungt fólk til 
þess að kjósa eftir upplýstri ákvörðun. Þetta verkefni heppnaðist mjög vel og er komið til að vera, 
verkefnið sýndi hvað ungt fólk hefur mikla meðvitund á málefnum flokkana og lýsir kosninga 
áhugasemi allra þeirra sem kusu í átakinu áhugasemina. Andrés Ingi Jónsson þingmaður talaði um 
það hversu skemmtilegt það hafi verið að taka þátt í þessu verkefni og viljum við vitna í ræðu hans 
þann 2. maí í 1. umræðu málsins ,,við mættum ungu kjósendum, sem var samt bara hálfur hópurinn, 
hálfur hópurinn voru ungir kjósendur og hinn helmingurinn voru þeir tveir árgangar í 
framhaldsskólunum sem ekki hafa kosningarétt. Þarna voru góðar umræður og beittar spurningar 
sem beint var að okkur frambjóðendum. Eitt a f þvísem  ég lærði þarna, bara hvernig maður hagar sér 
sem frambjóðandi eftir að hafa fengið endurgjöf frá vini ísalnum  eftir einn a f þessum fundum, var að 
á fyrsta fundinum talaði ég við unga fólkið ísalnum  um unga-fólks-mál, sem var náttúrlega alger feill, 
sem ég hef nú lært af. Þetta unga fólk hafði náttúrlega spurningar um allt ístjórnmálum. Þeim á að 
svara." Þessi lýsing Andrésar er mjög lýsandi því hversu vel heppnaðar þessar kosningar voru og 
hversu mikinn áhuga ungt fólk hafði á kosningunum yfir höfuð.

Skylda stjórnvalda og menntamálaráðuneytisins

Fari þetta frumvarp í gegn myndu stjórnvöld þurfa að bera ábyrgð á því að upplýsa ungt fólk um 
stjórnmál og standa vörð utan um að sú fræðsla fari fram á jafnan hátt, sé öllum aðgengileg og 
engum mismunað. Undirritaður minnist lítillega eftir fræðslu sem þessari í grunn- og menntaskóla.



Ágirnd stjórnmálaflokkana

Fari frumvarpið í gegn er mikilvægt að huga að því að setja einhverskonar reglugerð eða umsjón á 
framkvæmd kosningabaráttu stjórnmálaflokkana, hætta er á að stjórnmálaflokkarnir fiski ungt fólk 
inn í flokkinn og veiði þar með atkvæði með því að bjóða þeim upp á áfengi eða annað slíkt sem 
stenst á bága við lög.

Nemendafélag Tækniskólans skorar á þingmenn að samþykkja frumvarpið og veita ungu fólki 
tækifæri til þess að hafa áhrif á framgang mála.
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