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Málefni: Athugasemd við frumvarp til sveitarstjórnarlaga (Þskj. 1250)

107.gr.
íbúakosning

Athuaasemd:
Þessl grein laganna er í 10. Kafla, "Samráð við íbúa\ Samkvæmt 

greinargerðinni um frumvarpið á það að stuðla að víðtækri samstöðu meðal íbúanna 
um einstakar ákvarðanir sveitarfélaganna.

í 108. grein geta 20% kosningabærra manna í sveitarféiaginu knúið fram 
almenna atkvæðagreiðslu. En samkvæmt 107. grein frumvarpsins þá er sú 
atkvæðagreiðsla aðeíns ráðgefandi nema sveitarstjóm ákveði annað fyrir 
kosninguna.

Það er fjarstæða að láta sveitarstjórn ráða endanlegri niðurstöðu málsins.
Þetta ákvæði tekur allan mátt úr íbúakosningunni. Hver er þá tilgangur kosninga? 
Eða er þetta þá bara skoðanakönnun? Þetta vald sveitarstjórnar gagnvart niðurstöðu 
kosninga er ekki í anda þessara laga, sem er að virkja íbúa til þátttöku. íbúakosning 
á að vera bindandi, eins og allar aðrar kosningar í landinu. Slíkt stuðlar að 
málefnalegri umræðu og hvetur fólk tií þátttöku í allri ákvarðanatöku, sem er einn af 
hornsteinum lýðræðisins.

Tillaaa tí! brevtinaa é 107. ar. Atkvæöagreiösla f sveitarfélagi aö frumkvæöi ibúa á 
aö vera bindandi.

Greinaraerð:
Slæm fjárhagsstaða margra sveitarfélaga kallar á ný sveitarstjórnarlög. En 

sveitarstjörnir hafa verið eftirlitslausar af hálfu ríkisins og íbúa þeirra, og möguleg 
áhrif íbúanna á alla ákvarðanatöku engin. Krafa nýrra stjórnunarlaga sveitarstjórna 
er meira eftirlit með sveitarstjömum og breiðari samvinna við bæjarbúa. En þetta 
frumvarp tryggir ekki þátttöku íbúanna f sveitarstjórnarmálum, því óbindandi 
kosningar hafa engin áhrif. Vilji íbúanna til þátttöku verður enginn, ef áhrif þeirra eru 
engin. En það eru einmitt þátttaka fólksins sem sveitarstjórnir og þjóðin þarf. 
Sveitarfélögin eru rekin í þágu íbúanna og þess vegna ættí það að vera algjört 
skilyrði í nýjum sveitarstjórnarlögum að tryggja þátttöku þeirra.

Reynslan á Selfossi síðustu mánuði sýnir að brýn þörf er á þessum 
„öryggisventir eða virkri íbúakosningu, eins og nýleg dæmi sýna með gerræðisfyllri 
ákvörðun um lokun Sandvíkurskóla og raforkuver í ölfusá á Selfossi í andstöðu við 
þorra íbúanna.

Sveitarstjórnin ákvað að loka Sandvíkurskóla á Selfossi og færa börnin ýmist 
í Safnahúsið og í Sólvallaskóla. En 1049 undirskriftir gegn þessarri breytingu voru 
hundsaðar af sveitarstjórn, kröfur tæpfega 40% kosningabærra manna 
skólahverfisins. Sjá ennfremur greinina „Undirskriftir hundsaðar" I Morgunblaðinu 
29. aprfl s.l.

Nú stefnir sveitarstjómin í Árborg í að virkja vatnsmestu á landsins, öífusá á 
Selfossi. En Selfossbær, með 6500 íbúa, er á bökkum Ölfusár og er áin ein mesta 
náttúruperla á Suðurlandi.
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Engum dettur í hug að virkja Gullfoss, en á sambæriiegan hátt er Ölfusá 
höfuðdjásn Seifossbúa. Nú hyggst bæjarstjórnm stífla ána við efri Laugardælaeyju 
og láta hana renna í gegnum 1 - 2 km iöng jarðgöng fyrir norðan byggðina og út í ána 
vestur við Markagil. Gamll árfarvegurinn yrði þá þurrar klappir og áin aðeins sem lítil 
spræna er rynni í gjánni í gegnum Selfoss. Ölfusá yrði ekki svipur hjá sjón sem hún 
er í dag, yrði varla til, og Seifossbúar eru ekki spurðir hvort þeir séu tilbúnir til að 
fórna þessarri gersemi.

Á sama tíma og skuldir bæjarins eru komnar að hættumörkum, þá heidur 
sveítarstjórnin áfram að setja fjármagn í þessa framkvæmd. Þama erverið að tala um 
Qárfestingu upp á 10 -1 5  miíljarða kr. Af reynslu annarra svipaðra verkefna má ætla 
að þessar kostnaðartölur séu töluvert undir raunkostnaði, og ekki óeðlilegt að 
raunkostnaðurinn sé nær helmingi hærri.

Eins og sveitarstjórnarlagafrumvarpið er í dag þá mun meirihluti sveitarstjórnar 
geta haldið áfram að kosta til verkefnisins, þó það sé í óþökk bæjarbúa. Og hvernig 
á stjórn sveitarfélags, sem hefur innan við 8000 Ibúa að geta stofnað sveitarfélaginu í 
slíkar skuldbindingar og þá þjóðinni allri? Því sveitarfélagið mun aidrei rísa undir 
þessum fjárhags skuldbindingum. Þessu yrði velt yfir á þjóðina alla. Hvers vegna 
eru lögin þannig að sveitarsjóm iítils sveitarfélags getur vaðið í siíkar risa 
framkvæmdir, og þá í trássi við íbúana, og öllum landsmönnum óviðkomandi? Hér 
vantar tilfinnanlega einhvern „öryggisventil" í íöggjöfina, sem tryggir að íbúarnir og þá 
þjóðin hafi endanlega ákvörðunarvafdið í þessum efnum.

Virðingarfyllst, /  / /
Aldís Sigfuádóttir, 
Bankavegi 5,
800 Selfoss.
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