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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjármál stjórnmálasamtaka og 
frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra

Sambandinu er kunnugt um að á Alþingi er til meðferðar frumvarp til laga um 
fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, 
435. mál. Þar sem málið varðar verulega hagsmuni sveitarfélaga leyfir 
sambandið sér að senda eftirfarandi umsögn um frumvarpið þrátt fyrir að það 
hafi ekki verið sent sambandinu til umsagnar.

Almennar athugasemdir

Tilgangur frumvarpsins er að kveða á um fjárframlög til stjórnmálasamtaka og 
stjórnmálastarfsemi, draga úr hættu á hagsmunaárekstrum og tryggja gagnsæi 
í fjármálum. Markmið laganna er að auka traust á stjórnmálastarfsemi og efla 
lýðræðið.

í frumvarpinu er verið að leggja skyldur á sveitarfélög til að leggja fé til 
stjórnmálasamtaka. Þó svo ekki sé gert ráð fyrir tilteknum fjárhæðum er Ijóst 
að löggjafinn gerir ráð fyrir umtalsverðum nýjum útgjöldum sveitarfélaga en 
jafnframt að sveitarfélögin verði leyst undan kostnaðarþátttöku sinni við 
framkvæmd kosninga til Alþingis og forsetakosninga. Hvort löggjafinn ætlast 
til þess að samræmi sé á milli þessara fjárhæða liggur hins vegar ekki fyrir. 
Æskilegt hefði verið að frumvarpið hefði fengið lengri meðferð innan 
stjórnsýslunnar og nánara samráð hefði verið haft við sveitarfélögin um 
útfærslu þess. Jafnframt hefði verið eðlilegt að kostnaðarmeta frumvarpið þó 
það sé ekki stjórnarfrumvarp. í því kostnaðarmati hefði væntanlega komið 
fram hvort gert væri ráð fyrir því að frumvarpið fæli í sér kostnaðarauka fyrir 
sveitarfélögin.

Athugasemdir við einstaka greinar.

í 5. gr. frumvarpsins er kveðið á um að sveitarfélögum með fleiri en 500 íbúa 
sé skylt, en öðrum sveitarfélögum heimilt, að veita stjórnmálasamtökum, sem 
fengið hafa a.m.k. einn mann kjörinn í sveitarstjórn eða hlotið a.m.k. 2,5% 
atkvæða í næstliðnum sveitarstjórnarkosningum, fjárframlög til starfsemi 
sinnar. í athugasemdum með greininni segir að lagt sé til að sama regla gildi 
og við úthlutun fjár frá Alþingi.

f fyrsta lagi gerir sambandið athugasemdir við það að sömu reglur eigi að 
gilda og gilda við úthlutun fjár frá Alþingi varðandi framangreint 2,5% 
viðmið. Grundvallarmunur er á sveitarstjórnarstiginu og Alþingi hvað þetta 
varðar. Kjördæmi til Alþingiskosninga eru margfalt stærri en kjördæmi flestra 
sveitarfélaga og þröskuldur til að koma að manni í sveitarstjórn er almennt
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mun hærri en til Alþingis. í sveitarstjórn með 5 aðalmenn þarf allt að 20% 
fylgi til að ná inn manni og í sveitarstjórn með 7 aðalmenn þarf allt að 
14,29% til að ná inn manni. f Reykjavíkurborg eru 15 borgarfulltrúar og þvf 
þarf allt að 6,67% fylgi til að ná inn manni. Við kosningar til Alþingis er hins 
vegar mögulegt að ná inn manni með 1,6% fylgi á landsvísu þó svo 
kjördæmaskipan leiði til þess að þröskuldurinn er í raun hærri. Aðalatriðið er 
þó það, að í flestum sveitarfélögum er þröskuldur til að fá kjörinn fulltrúa 
sveitarstjórn mun hærri en til Alþingis.

Þá er stjórnmálaumhverfi sveitarfélaga gjörólíkt því umhverfi sem er við lýði 
gagnvart Alþingi. Hefðbundin flokkaskipting er almennt ekki til staðar nema í 
stærstu sveitarfélögum en í öðrum sveitarfélögum er flóra framboða mikil og 
ekki í neinu samræmi við hefðbundna flokkaskiptingu. Þá er jafnframt mjög 
algengt að í sveitarfélögum verði til framboð sem eru smá og lifa ekki nema 
einar kosningar.

Nefna má sem dæmi að í Akureyrarkaupstað bauð Framfylkingarflokkurinn 
fram lista í síðustu kosningum. Flokkurinn fékk 299 atkvæði eða 3,16% 
greiddra atkvæða. Til þess að ná inn manni \ bæjarstjórn Akureyrar þarf hins 
vegar allt að 9,09% fylgi og var flokkurinn því nokkuð langt frá því að ná inn 
manni. Verði frumvarpið að lögum mun Akureyrarkaupstað verða skylt að 
styrkja Framfylkingarflokkinn árlega allt kjörtímabilið þrátt fyrir að hann hafi 
verið mjög langt frá því að ná inn manni.

í Fjarðabyggð bauð Biðlistinn fram í síðustu kosningum og fékk 139 atkvæði 
eða um 2,8% fylgi. Til að ná inn manni í Fjarðabyggð þarf hins vegar allt að 
11,11 % fylgi og var Biðlistinn því mjög langt frá því að ná inn manni.

Vel kann að vera að þessi framboð, sem og önnur sambærileg framboð, muni 
verða viðvarandi stjórnmálasamtök og bjóði fram í næstu kosningum. Hitt er 
jafn Ijóst að reynslan er sú að algengt er í sveitarfélögum að fram komi 
framboð sem fá lítið fylgi og eru einungis til í einum kosningum.

í sveitarfélagi með 500 íbúa, sem er viðmiðunarmarkið í frumvarpinu, er 
líklegt að um 360 íbúar séu á kjörskrá. Meðalkjörsókn í síðustu kosningum 
var 78,4% og má því gera ráð fyrir að 282 einstaklingar kjósi. 2,5% af því eru 
7 manns. Samkvæmt frumvarpinu er því mögulegt að listi sem fær 7 atkvæði 
eigi rétt á framlögum frá sveitarfélaginu næstu 4 árin. Ætla má að til þess að 
stjórnmálasamtök eigi rétt á styrk frá ríkinu vegna Alþingis þurfi yfir 4.000 
manns að hafa kosið viðkomandi samtök. Augljóslega er nokkur munur á 7 
og 4.000 manns.

Sambandið telur því alveg Ijóst að allt önnur sjónarmið eigi við um 
sveitarfélög en Alþingi og fráleitt sé að beita sömu viðmiðunum og gilda eiga 
gagnvart Alþingi. í sveitarfélögum getur verið gríðarlegur munur á því að ná 
inn manni í sveitarstjórn og að ná 2,5% fylgi en á Alþingi er sá munur ekki 
svo mikill. Hugsanlegt er að flokkur sem fær minna en 2,5% fylgi á landsvísu 
nái inn manni á Alþingi en slíkt er útilokað í sveitarstjórnarkosningum og 
gildir þá einu hvaða sveitarfélag á í hlut.

Sambandið leggur því til að orðin "eða hlotið a.m.k. 2,5% atkvæða" verði 
felld út úr 1. ml. 5. gr. frumvarpsins. Einungis með því móti verður samræmi
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milli einstakra sveitarfélaga hvað skyldur þeirra varðar til að leggja fé til 
stjórnmálasamtaka.

í niðurlagi 3. ml. 5. gr. frumvarpsins segir að fjárhæð skuli "vera í eðlilegu 
hlutfalli við stærð sveitarfélagsins." Með þessum orðum virðist eiga að gera 
tilraun til þess að samræma framlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka, þ.e. 
markmiðið virðist vera að sveitarfélög greiði hlutfallslega svipaða fjárhæð til 
stjórnmálasamtaka. Þessu mótmælir sambandið harðlega. 
Grundvallarforsenda þess að sveitarfélögin geti sætt sig við þessa nýju skyldu 
sína til fjárútláta er að sveitarfélögin hafi, hvert og eitt, sjálfdæmi um þá 
fjárhæð sem þau eru tilbúin að leggja til þessa málaflokks. Það er með öllu 
óásættanlegt að eitt sveitarfélag þurfi að taka tillit til þess sem önnur 
sveitarfélög gera í þessum efnum. Þá er þetta í raun óframkvæmanlegt þar 
sem ekkert kemur fram um hvað er eðlilegt hlutfall og ekki er heldur að finna 
neina viðmiðun eða skyldu til að taka mið af tilteknum sveitarfélögum. Þá er 
heldur ekki að finna skýringu á því hvað átt er við með stærð sveitarfélaga, 
þ.e. hvort átt er við fjölda íbúa eða landfræðilega stærð.

Sambandið leggur því til að orðin "og skal hún vera í eðlilegu hlutfalli við 
stærð sveitarfélagsins." í niðurlagi 3. ml. 5. gr. frumvarpsins verði felld brott.
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