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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

Nefndarálit norrænu velferðarnefndarinnar um 

 

þingmannatillögu um Norræna miðstöð um  

þátttöku borgaranna og lýðræðisþróun 

Tillaga 

Norræna velferðarnefndin leggur til að  

Norðurlandaráð aðhafist ekkert frekar vegna þingmannatillögu um 

Norræna miðstöð um þátttöku borgaranna og lýðræðisþróun A 

1649/medborger. 

Forsaga 

Rasmus Nordqvist, flokkahópi vinstri sósíalista og grænna, lagði til að 

Norðurlandaráð skyldi hvetja ríkisstjórnir norrænu landanna til 

 

að vinna tillögu að stofnun Norrænar miðstöðvar um þátttöku 

borgaranna og lýðræðisþróun sem myndi starfa sem sameiginleg 

og starfsmiðuð rannsóknastofnun á sviði þátttöku borgaranna og 

lýðræðisþróunar; 

 

að norrænu löndin leggi fram fé til þess að miðstöðin geti starfað í 

fimm ár til að byrja með en starfsemi miðstöðvarinnar verði metin 

að fjórum árum liðnum;  

 

að samþykkt verði hjá Norðurlandaráði að miðstöðin skuli hafa 

stjórn strax frá árinu 2015 og að þessi stjórn fái fjárhagsramma í 

reksturinn, þannig að ráða megi yfirmann miðstöðvarinnar í 

síðasta lagi þann 1. janúar 2016 og að miðstöðin geti verið 

fullmönnuð í síðasta lagi fyrir mitt ár 2016. 

 

Aðdragandi tillögunnar var sá að norrænu löndin hafa löngum verið hvert 

öðru fyrirmynd þegar kemur að aðgerðum til eflingar lýðræðis og þátttöku 

almennings. Þrátt fyrir að norræn samfélög séu ein hin lýðræðislegustu í 

heimi verðum við sífellt að leggja okkur fram um að efla stoðir lýðræðisins 

og ákvarðanaferli samfélagsins og tryggja sterk tengsl milli almennings og 

ráðamanna, hvort sem þau tengsl eru staðbundin, svæðisbundin, á lands-

vísu eða í alþjóðasamstarfi. 
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Tillagan er því sú að norrænu ríkisstjórnirnar taki höndum saman um að 

stofna sameiginlega starfsmiðaða rannsóknastofnun með það markmið að 

kortleggja, efla og styðja mótun nýrra leiða til þátttöku almennings og 

lýðræðisþróunar. Stofnunina mætti t.d. byggja upp í samstarfi norrænna 

og alþjóðlegra rannsóknaumhverfa, lýðræðishreyfinga og annarra aðila 

borgarasamfélagsins sem málið varðar. 

 

Umsagnarferli 

 

Norræna velferðarnefndin ákvað að kanna málið betur áður en lengra yrði 

haldið. Skrifstofan aflaði mikilvægra gagna um þátttöku almennings og 

lýðræðisþróun á Norðurlöndum. Upplýsingar veittu Kommunernes Lands-

forening (KL) (Samband danskra sveitarfélaga), Kommunesektorens 

interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) (Samtök hagsmunaaðila og 

atvinnurekenda í norskum sveitarfélögum) og Sveriges Kommuner & 

Landsting (SKL) (Sveitarfélög og héraðsstjórnir í Svíþjóð). 

 

Almenn kosningaþátttaka er mikil á Norðurlöndum. KL í Danmörku 

upplýsir að sveitarfélög þar í landi leggi sig öll fram um að þróa og styðja 

lýðræðið. Starfið sé ekki alltaf miðlægt heldur staðbundið í sveitar-

félögunum enda viðfangsefnin afar mismunandi. Í Kaupmannahöfn búi 

margt ungt aðkomufólk sem sé ekki sérlega kunnugt staðháttum og því 

geti reynst erfitt að kveikja áhuga þeirra á kosningum. Á landsbyggðinni 

horfa málið öðru vísi við. Þar sé fólk á heimavelli og þekki vel til en hafi 

ekki endilega áhuga á stjórnmálum. Það kalli á öðru vísi aðferðir. 

Rannsóknir sýna að ef fólk kýs ekki í fyrstu kosningum eftir að það fær 

kosningarétt er meiri hætta á að það eigi aldrei eftir að kjósa miðað við þá 

sem kjósa í sínum fyrstu kosningum. Helst er hætta á að fólk kjósi ekki ef 

fyrstu kosningar þeirra eru til sveitarstjórna.  

 

Sveitarfélögin fá þessar upplýsingar frá kosningasérfræðingum en sem 

afla upplýsinga einnig frá öðrum löndum heims. Yfirleitt er það þó reynsla 

hinna norrænu landanna sem er auðveldast að bera saman við danskar 

aðstæður. Viðfangsefnin eru þó afar ólík og því er áhersla lögð á 

staðbundnar lausnir. Sveitarfélögin bera sig gjarnan saman við önnur 

Norðurlönd. Það var til dæmis að norskri fyrirmynd að Danir innleiddu 

samræmdar skuggakosningar í öllum grunnskólum landsins á árinu 2015. 

Í Svíþjóð er meiri áhersla lögð á að hvetja fólk til að kjósa utan kjörstaðar 

(líklega vegna mikilla fjarlægða). Í Danmörku er einnig kosið utan 

kjörstaðar en að mati sérfræðinganna er sú danska hefð að mæta á 

kjörstað, standa í biðröð og halda dag lýðræðisins hátíðlegan virki 

hvetjandi á fólk að kjósa. Í Svíþjóð telja menn að fleiri kjósi þegar kosið er 

samtímis til sveitarstjórna og þingsins. Sú reynsla kemur ekki að neinu 

gagni í Danmörku og á Íslandi því þar er það forsætisráðherrann sem 

ákveður dagsetningu kosninga. 

 

Lýðræði felst ekki aðeins í að greiða atkvæði í kosningum. Lýðræði fjallar 

um að auka aðkomu almennings, t.d. með umsagnarferlum meðal 

borgaranna og virkri þátttöku þeirra almennt en þannig fengju sveitar-

félögin besta fáanlegan grundvöll ákvarðanatöku. KL í Danmörku upplýsir 

að sveitarfélögin sinni þessum málum af kappi. Sjá eftirfarandi vefslóðir: 

 

Fremtidens lokaldemokrati – inspiration til den lokale debat om 

demokrati og borgerinddragelse (Staðbundið lýðræði til framtíðar 

– hugmyndir að staðbundinni umræðu um lýðræði og virka 

þátttöku almennings)  

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_32765/ImageVaultHandler.aspx 

 
  

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_32765/ImageVaultHandler.aspx
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Þróunarverkefnið 10 gode eksempler på borgerinddragelse og nye 

demokratiformer i kommunerne (10 góð dæmi um virka þátttöku 

almennings og ný lýðræðisform í sveitarfélögunum)  

http://www.kl.dk/PageFiles/156464/10%20eksempler.pdf?epslanguage=d

a 

 

PDF – 11 eksempler på nærdemokrati i de danske kommuner (11 

dæmi um staðbundið lýðræði í dönskum sveitarfélögum) 

 

Op af sofaen – anbefalinger til lokaldemokratiet (Upp úr sófanum 

– tillögur um staðbundið lýðræði) 

http://oim.dk/media/515502/Op_af_sofaen_anbefalinger_til_lokal-

demokratiet.pdf 

 

Hjá KS í Noregi er að finna eftirfarandi skýrslur: 

 

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden (Reynsla af 

staðbundnu lýðræði á Norðurlöndum ) 

http://www.ks.no/contentassets/74eb91b63e4349fbb4977e67461f298d/r

apport---nardemokrati.pdf 

 

Í minnisblaðinu er fjallað um helstu tegundir staðbundins samstarfs og 

hverfasamstarfs. Þar á meðal athugasemdir um slíkt fyrirkomulag og þá 

reynslu sem fengist hefur af því. Þá er fjallað almennt um staðbundið 

lýðræði og þá reynslu sem fengist hefur af því.  

 

Í minnisblaðinu er einnig „hverfasaga“ þar sem rætt er um tilraunir og 

umbætur í stærstu borgum Norðurlanda frá 7. áratug síðustu aldar og 

fram á okkar daga. Fjallað er um hvert land í sérkafla þar sem farið er 

nánar út í staðbundið lýðræði í viðkomandi landi.  

 

Kommunestørrelse og lokaldemokrati (Stærð sveitarfélags og 

staðbundið lýðræði) 

http://www.ks.no/globalassets/kommunestrrelse-og-lokaldemokrati-

ny.pdf 

Minnisblaðið styðst við rannsóknir á samhengi milli kosningaþátttöku í 

sveitarstjórnarkosningum og stærðar sveitarfélaganna. Þá er fjallað um 

niðurstöður rannsókna á sjálfstjórn sveitarfélaga, afskiptum ríkisins af 

málefnum sveitarfélaganna og áhrifum þeirra. Í minnisblaðinu eru einnig 

tillögur um hvernig efla megi staðbundna stjórnsýslu, kosningaþátttöku og 

samsömun og bæta staðbundið lýðræði.  

 

Lokalt demokrati og kommunalt selvstyre – Visjon eller virkelighet 

(Staðbundið lýðræði og sjálfstjórn sveitarfélaga – draumsýn eða 

raunveruleiki“) 

http://www.ks.no/globalassets/heftetlokaltdemokrati.pdf 

Í minnisblaðinu er farið yfir rannsóknir á stjórnsýslu, stjórnun og 

samstarfsháttum. Aðdragandi rannsóknanna voru vangaveltur um hvernig 

bæta mætti staðbundið lýðræði í samstarfi við ytri aðila. Þá er litið á 

samspil staðbundins lýðræðis og ríkisins, formleg samskipti ríkis og 

sveitarfélaga og hvernig þeim er raunverulega háttað. Að lokum er farið 

yfir hvernig skipta megi með sér verkum og ábyrgð, og hugmyndir um 

hugsanlega þróun staðbundins lýðræðis í framtíðinni.  

 

Godt lokaldemokrati – ei plattform (Gott staðbundið lýðræði – 

vettvangur) 

http://www.ks.no/globalassets/plattform-godt-lokaldemokrati-2014.pdf 

Í stuttri skýrslu KS í Noregi er að finna hugmyndir og tillögur að 

svonefndum „vettvangi“ norskra sveitarfélaga. „Vettvangurinn“ á að stuðla 

að framgangi staðbundins lýðræðis. Að vettvanginum koma m.a. íbúarnir 

sjálfir og sjálfboðaliðar (einnig samtök sjálfboðaliða) og þar er fjallað um 

ýmis málefni, þar á meðal spillingu og siðferði.  

http://www.kl.dk/PageFiles/156464/10%20eksempler.pdf?epslanguage=da
http://www.kl.dk/PageFiles/156464/10%20eksempler.pdf?epslanguage=da
http://oim.dk/media/515502/Op_af_sofaen_anbefalinger_til_lokaldemokratiet.pdf
http://oim.dk/media/515502/Op_af_sofaen_anbefalinger_til_lokaldemokratiet.pdf
http://www.ks.no/contentassets/74eb91b63e4349fbb4977e67461f298d/rapport---nardemokrati.pdf
http://www.ks.no/contentassets/74eb91b63e4349fbb4977e67461f298d/rapport---nardemokrati.pdf
http://www.ks.no/globalassets/kommunestrrelse-og-lokaldemokrati-ny.pdf
http://www.ks.no/globalassets/kommunestrrelse-og-lokaldemokrati-ny.pdf
http://www.ks.no/globalassets/heftetlokaltdemokrati.pdf
http://www.ks.no/globalassets/plattform-godt-lokaldemokrati-2014.pdf
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Í Svíþjóð er áhugavert að líta á það lýðræðisstarf sem fer fram á vettvangi 

SKL í Svíþjóð en þar hefur verið stofnaður vettvangur góðs lýðræðis – að 

fyrirmynd Norðmanna.  

 

God lokaldemokrati – en plattform (Gott staðbundið lýðræði – 

vettvangur) 

http://skl.se/download/18.430f8b0b145ac911ed659436/1399636829389/

skl-demokratibarometern-plattform-god-lokal-demokrati-2011.pdf 

Vettvangurinn var upphaflega hannaður af KS í Noregi. Markmiðið var að 

styðja sveitarfélögin í viðleitni þeirra til að koma á staðbundnu lýðræði. Nú 

eru mörg sveitarfélög sem hafa tekið vettvanginn í notkun. SKL í Svíþjóð 

lét þýða vettvanginn og laga hann að sænskum aðstæðum þannig að hann 

nýttist sænskum sveitarfélögum á svipaðan hátt. 

 

Matstæki og lýðræðisvog eru tengd vettvanginum. Matið segir til um 

hvernig þjóðkjörnir fulltrúar og almenningur upplifa staðbundið lýðræði og 

gefur jafnframt yfirlit yfir styrkleika og veikleika viðkomandi sveitarfélags.  

 

Sjónarmið nefndarinnar 

 

Norræna velferðarnefndin er sammála um mikilvægi virkrar þátttöku 

almennings og þróunar lýðræðis á Norðurlöndum. Því ber að fagna að 

lýðræðið skuli standa traustum fótum á Norðurlöndum. Margar þjóðir 

heims sækja hugmyndir til Norðurlanda að mótun og uppbyggingu á 

lýðræðislíkönum. Nefndin tekur undir mikilvægi virkrar þátttöku 

almennings og lýðræðisþróunar. Niðurstöður ýmissa lýðræðisrannsókna á 

Norðurlöndum liggja fyrir og því telur nefndin ekki ástæðu til að stofna 

nýja rannsóknastofnun – nýja norræna miðstöð. Nefndin leggur því til að 

Norðurlandaráð aðhafist ekkert frekar vegna þingmannatillögu um 

Norræna miðstöð um þátttöku borgaranna og lýðræðisþróun A 

1649/medborger. 

 

 

FYRIRVARI Christian Juhl (EL): getur ekki tekið undir ákvörðun 

nefndarinnar. 

 

Stokkhólmi, 27. september 2016 

Arja Juvonen (saf) 

Bengt Morten Wenstøb (H) 

Bente Stein Mathisen (H), formaður  

Christian Juhl (EL) 

Hege Haukeland Liadal (A) 

Jenis av Rana (Mfl.) 

Karen J. Klint (S) 

Lennart Axelsson (S) 

  

Mikael Staffas (Lib) 

Paula Bieler (SD) 

Rasmus Jarlov (KF) 
Rikard Larsson (S) 

Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 

Tillie Martinussen (D) 

Vigdís Hauksdóttir (F), varaformaður 
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