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Erindi: Umsögn á frumvarpi til laga um kosningar til sveitarstjóma (kosningaaldur), 190. mál.

Nemendafélag Menntaskóla Borgarfjarðar þakkar allsherjar- og menntamálanefnd fyrir að leita 
til þess varðandi umsagnir á málum er snerta ungmenni þessa lands hvort sem það sé með beinum eða 
óbeinum hætti. Rödd þessa hóps er gífiirlega mikilvæg og ekki síst í þessu tiltekna máli þar sem það 
snýr beint að þessum aldurshóp sem getur að öllum líkindum sagt hvað best til um hvort áhugi sé fyrir 
að þetta fmmvarp gangi í gegn.

Frumvarpið gerir ráð fyrir eftirfarandi breytingu á 1. mgr. 2. gr. laga nr. 5/1998:

„Kosningarétt við kosningar til sveitarstjómar á hver íslenskur ríkisborgari sem náð hefur 16 
ára aldri þegar kosning fer fram og á lögheimili í sveitarfélaginu“

Nemendafélagið fagnar frumvarpinu og telur það mjög mikilvæga og þarfa breytingu. 
Einstaklingar á aldrinum 16 til 18 ára em hluti af sínu sveitarfélagi og ættu þeir því svo sannarlega að 
eiga þess að kost að hafa áhrif á það hverjir stýri því. Þeir em byrjaðir að borga skatt sem skilar sér til 
sveitarfélagsins og er því sveitarstjóm hvers sveitarfélags að ráðstafa því fjármagni sem má rekja til 
þessa aldurshóps. Ætti hann því að eiga fullan rétt á því hvernig farið er með það. Einnig er þessi 
aldurshópur með hvað mesta reynslu og beina innsýn inn í helstu rekstrareiningar sveitarfélaganna 
sem er meðal annars skóla- og frístundakerfin. Fersk mynd af stöðu hvers tíma kemur því hreint í Ijós 
og geta flestir án efa myndað sér skoðun á því hvernig umhverfið er á þessum vettvangi og þá leggja 
til þær breytingar sem mögulega megi gera á kerfmu. Ungt fólk hefur skapandi og gagnrýna hugsun 
og getur því haft verulega góð áhrif á samfélagið, réttur til kosninga gerir því kleift að hafa áhrif enda 
em áhrifin bundin í atkvæðin. Þetta gæti vafalaust orðið til þess að áhugi á stjómmálum eflist meðal 
yngri kynslóða ef þau fá tækifærið fy rr en seinna. Þá er minni hætta á að áhuginn dofni því eins og 
lögin em núna geta einstaklingar verið að kjósa í sveitarstjómarkosningum fyrsta sinn 22 ára, þá getur 
áhuginn verið farinn.

Helsti punkturinn sem nemendafélagið vill koma fram og ítreka er að nauðsynlegt væri að 
aukin fræðsla fylgi þessu skrefi sem tekið væri með þessum lagabreytingum. I raun má segja að þótt 
þetta frumvarp væri ekki til staðar væri líka þarft að auka hana. Ungmennum finnst mörgum hverjum 
stjómmál almennt óspennandi og flókin, sem kann að vera satt frá þeirra sjónarhomi. Mikilvægt er að 
færa kennslu á stjómmálum og lýðræði á neðri stig menntunar og gera grein fyrir því hvemig hið 
opinbera kerfi gangi fyrir sig. Þó hefur mikil og góð þróun orðið á þessu en betur má ef duga skal.



Vanþekking ungmenna getur orðið til þcss að áhrif frá foreldrum og forráðamönnum gætu orðið of 
mikil og einstaklingar kjósi í einfeldni það sem þeir kjósa í stað þess að mynda sér sjálfstæða skoðun.

Sem áður segir tekur nemendafélagið frumvarpinu fagnandi og skorar á alþingismenn að 
samþykkja frumvarpið svo rödd ungs fólks eflist enn frekar í okkar lýðræðislega samfélagi og leita 
leiða til að auka þekkingu og áhuga yngri kynslóða á stjómkerfi landsins.
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