
Umsögn
Mótt.: Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis.

Afs.: Yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar.

Dags.: 16. maí 2017.

Efni: Umsögn um þingmál nr. 190, frumvarp til breytinga á lögum um kosningar til sveitarstjórna.

Verkefni:

Farið er yfir og tekin afstaða til frumvarps Katrínar Jakobsdóttur o.fl. til breytinga á lögum um kosningar til 
sveitarstjórna, þar sem lagt er til að kosningaaldur í  sveitarstjórnarkosningum verði lækkaður úr 18 árum í 16 ár.

Niðurstaða:

Yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar leggur til að Alþingi hafni þessu frumvarpi. Verði það ekki niðurstaðan, gerir 
yfirkjörstjórnin til vara þá tillögu að við frumvarpið verði bætt ákvæði um breytingu á 1. mgr. 3. gr. laga um kosningar 
til sveitarstjórna nr. 5 frá 1998 sbr. lög nr. 138 frá 2011 um breytingu á þeim lögum, þess efnis að inn í téða 1. mgr. 
verði bætt því kjörgengisskilyrði að frambjóðandi hafi náð 18 ára aldri á kjördag.

Forsendur:

Með tölvubréfi dags. 9. þ.m. óskaði nefndasvið Alþingis eftir umsögn kjörstjórna sveitarfélaga um frumvarp til 
breytinga á lögum um kosningar til sveitarstjórna, þingmál nr. 190 á 146. löggjafarþingi. Yfirkjörstjórn 
Fjarðabyggðar hefur fundað af þessu tilefni og tekið saman umsögn þessa um frumvarpið.

Ekki hefur borið mikið á að kröfum frá sveitarfélögunum um lækkun kosningaaldurs. Í frumvarpinu er ekkert minnst 
á afstöðu sveitarfélagana eða að frumvarpið sé sett fram í samráði við sveitarfélögin eða vegna þrýstings frá þeim. 
Telja verður eðlilegra að frumkvæði að slíkri breytingu kæmi frá sveitarfélögunum. Það væri betur í anda þeirrar 
sjálfsstjórnar sem ætluð er sveitarfélögunum sbr. 78. gr. stjórnarskrárinnar. Fram kemur í frumvarpinu að ályktað 
hafi verið hjá Ungmennaráði UMFÍ og Landssambandi æskulýðsfélaga um að lækka ætti kosningaréttaraldur niður 
í 16 ár, en jafnframt að á fundi flutningsmanna frumvarpsins með stjórn Landssambands æskulýðsfélaga, 
ungmennaráði UNICEF og ráðgjafarhópi umboðsmanns barna hafi komið fram ólík sjónarmið. Ekki verður séð af 
samfélagsumræðunni að unga fólkið sé að kalli á lækkun kosningaaldurs. Verður að telja að ekki sé ástæða 
til að lækka kosningaaldurinn meðan hvorki sveitarfélögin né unga fólkið gera kröfu um það.

Með fullri virðingu fyrir ungmennum á aldrinum 16-18 ára, er það álit okkar að þorri þeirra hafi hvorki nægilegan 
áhuga né þroska til að axla þá ábyrgð sem því fylgir að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum, hvort heldur er sem 
kjósendur eða frambjóðendur. Er það álit m.a. byggt á reynslunni í undanförnum kosningum og samskiptum við 
yngstu kjósendurna þar. Nefna má í því sambandi skuggaskosningar sem fram fóru í Fjarðabyggð samhliða 
Alþingiskosningunum þann 30. október síðastliðinn, þar sem ungmennum var gefinn kostur á að taka þátt.

Dvínandi kjörsókn er áhyggjuefni, en ekki verður séð að lækkun kosningaaldurs muni bæta kjörsókn. Má
varðandi það vísa til þróunarinnar eftir að kosningaaldur var lækkaður 1984 einsog lýst er í athugasemdum með 
frumvarpinu.



Skv. frumvarpinu er því ætlað að lækka kosningaaldur, en hins vegar er þar ekkert minnst á að lækka 
kjörgengisaldur. Bent skal á að verði frumvarpið samþykkt óbreytt mun það valda því að kjörgengisaldur 
lækkar einnig í 16 ár. Er það vegna þess að 1. mgr. 3. gr. sveitarstjórnarlaganna sem fjallar um kjörgengisskilyrði 
vísar til 2. gr. um hluta þeirra skilyrða, m.a. aldursskilyrðið. Ákvæði 1. mgr. 3. gr. hljóðar nú svo:

Kjörgengur í  sveitarstjórn er hver sá sem á kosningarrétt í  sveitarfélaginu skv. 2. gr., hefur ekki 
verið sviptur lögræði og hefur óflekkað mannorð.

Minnt er á að skv. 1. gr. lögræðislaga nr. 71 frá 1997 eru menn ólögráða fyrir æsku sakir fram að 18 ára aldri. 
Orðin „hefur ekki verið sviptur lögræði' í 1. mgr. 3. gr. laganna um sveitarstjórnarkosningar, verða alls ekki skilið 
sem svo að þau taki til ólögráða ungmenna, heldur einungis þeirra sem misst hafa lögræði. Frumvarpið mun því 
leiða til þess að ólögráða ungmenni verði kjörgeng. Telja verður að það sé í andstöðu við þá hugsun sem lögin 
um kosningar til sveitarstjórna sem og sveitarstjórnarlög nr. 138 frá 2011 byggjast á. Sveitarstjórnarmaður verður 
skv. 4. gr. 30. gr. þeirra síðarnefndu að hafa fjárforræði, sem ólögráða maður hefur auðvitað aldrei. Sá sem er 
kjörgengur verður einnig að vera hæfur til að taka kjöri sem sveitarstjórnarmaður, annað væri markleysa. Ábyrgð 
sveitarstjórnarmanna er of mikil og ótækt annað en að þeir séu lögráða, lítið samhengi er í því að þeir sem ekki 
hafa heimild til að ráða eigin fé og högum geti tekið ákvarðanir sem sveitarstjórnarmenn. Er því lagt til, ef 
frumvarpið fær frekari framgang í þinginu, að þá verði því a.m.k. breytt þannig að tekið sé af skarið um það að 
kjörgengi miðist við 18 ára aldur.
Það að frumvarpinu yrði breytt þannig að skýrt væri að kjörgengisaldur væri óbreyttur en kosningaaldur lækkaður 
væri strax til bóta. Hins vegar mæla ýmis rök með því að þessi aldursmörk séu þau sömu, óeðlilegt sé að stór 
hópur kjósenda sé hafður án kjörgengis. Lögræði skiptir líka máli varðandi kosningaaldurinn, það samræmist illa 
sjónarmiðum um frjálsar kosningar að kjósendur séu ekki sjálfráða.

Virðingarfyllst,
f.h. yfirkjörstjórnar Fjarðabyggðar,


