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Síða 1 

Meginábendingar 

 

 Ákvæði nýrra sveitarstjórnarlaga um samráð við íbúa og sá 
trúnaðarbrestur sem hefur orðið á milli almennings og stjórnvalda eftir 
efnahagshrunið kalla á að sveitarstjórnir tileinki sér markvissar 
aðferðir til íbúasamráðs.  

 Markvisst samráð við íbúa stuðlar að betri ákvörðunum og meiri 
gæðastjórnun. 

 Sveitarstjórnir þurfa að setja sér grundvallarreglur um íbúasamráð, 
flétta það inn í ákvörðunartökuferla og leggja áherslu á að ná til 
þeirra íbúa sem ákvörðun mun snerta mest. 

 Þær mega aldrei missa sjónir af því að það er þeirra hlutverk að 
taka ákvarðanir út frá mati á heildarhagsmunum.  
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ÍBÚALÝÐRÆÐI 
– Í B Ú A L Ý Ð R Æ Ð I  –  Y F I R  O G  A L L T  U M  K R I N G  

Inngangur 

Í inngangskafla lýðræðisritsins líkir Gunnar Helgi Kristinsson lýðræðinu við húsbyggingu þar sem 

þjóðin er í hlutverki húsbyggjanda. Húsbyggjandinn fær fólk með mismunandi þekkingu til að 

byggja fyrir sig, vegna þess að hann hefur hvorki tíma né færni til að vinna sjálfur að 

húsbyggingunni. Lýðræðiskerfum sé ætlað að gæta hagsmuna borgaranna við verk sem þeir þurfa 

að láta vinna fyrir sig að meira eða minna leyti líkt og tíðkast við húsbyggingar. Vegna allra þeirra 

flóknu og tæknilegu álitaefna sem koma við sögu vofir sú hætta stöðugt yfir lýðræðiskerfum að 

ákvarðanataka verði fjarlæg borgurunum og grundvallarhagsmunir þeirra gleymist. Tilgangur 

íbúalýðræðis er að spyrna gegn slíkri þróun.  

Við húsbyggingu vinna verktakar í umboði húsbyggjanda. Það skiptir öllu að húsbyggjandinn sé 

ánægður með húsið þegar upp er staðið og til þess að svo megi verða þarf að vera náið samráð á 

milli húsbyggjanda og verktaka á meðan á framkvæmdum stendur. Það eru ótal ákvarðanir sem 

þarf að taka og samráð þarf að vera um alla megin verkhluta. Á sama hátt þarf íbúasamráð að vera 

hluti af ákvörðunartökuferlum í sveitarfélögum. Íbúarnir hafa þekkingu og skoðanir á umhverfi sínu 

og þeirri þjónustu sem sveitarfélögin veita þeim. Kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn starfa í þágu 

íbúanna samkvæmt umboði frá þeim. Samráð við íbúa stuðlar að betri ákvörðunartöku þar sem 

ákvarðanir eru teknar á traustari grunni. Starfsmenn sveitarfélaga hafa faglega þekkingu á innra og 

ytra umhverfi á því sviði sem verið er að vinna á. Kjörnir fulltrúar þurfa að taka ákvarðanir á 

grundvelli upplýsinga úr þessum tveimur áttum og út frá mati á heildarhagsmunum. 

Það er á ábyrgð kjörinna fulltrúa að taka ákvörðun um íbúasamráð því það eru þeir sem íbúarnir 

hafa veitt umboð og munu draga til ábyrgðar í kosningum. Það er nauðsynlegt að þeir hafi trú á 

íbúasamráði, séu tilbúnir að hlusta og taka tillit til sjónarmiða íbúa. Ef þeir hafa þegar tekið afstöðu 

er betra að sleppa íbúasamráði og upplýsa fremur um ákvörðun og hvað liggur að baki hennar.  

Í nýjum sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011, er sérstakur kafli sem ekki var að finna í eldri lögum, 

um samráð við íbúa. Í kaflanum eru settar fram leiðbeinandi reglur um samráð en það er ekki 

fastbundið á hvern hátt það skuli fara fram, enda væri það ekki heppilegt. Sveitarstjórnir verða að 

hafa svigrúm til að meta hvernig er best að útfæra samráðið með tilliti til eðlis máls og 

staðbundinna aðstæðna. Þær hafa hins vegar skyldu skv. 1. mgr. 102. gr., sem er upphafsákvæði 

kaflans, til að leitast við að tryggja íbúum og þeim, sem njóta þjónustu þeirra, möguleika til áhrifa. 

Þetta ákvæði kallar á að sveitarfélög hugi með markvissum hætti að því hvernig þau ætla sér að 

beita íbúasamráði. Í kaflanum er enn fremur nýtt ákvæði í 108. gr. um rétt íbúa til að hafa 

frumkvæði að því að almennar atkvæðagreiðslur fari fram meðal íbúa um einstök málefni þess. 

Slíkar atkvæðagreiðslur eru oftast verulega íþyngjandi, bæði aðdragandi þeirra, framkvæmd og 

eftirleikur. Þær eru til þess fallnar að veikja stöðu sveitarstjórna og spilla fyrir góðum samskiptum á 

milli sveitarstjórnar og íbúa. Ætla má að markvisst íbúasamráð í ákvörðunartökuferlum geti dregið 

úr líkunum á því að íbúar muni nýta sér rétt sinn til að krefjast atkvæðagreiðslu um mál. 
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Grundvallarreglur um íbúðasamráð 

Eins og fram kemur í kafla Margrétar S. Björnsdóttur og Sjafnar Vilhelmsdóttur þá eru sveitarfélög 

sem setja sér markmið um aukna aðkomu og virkni borgaranna við stefnumótun og framkvæmd 

opinberra verkefna, að styrkja félagsauð sveitarfélagsins þegar vel tekst til. Ýmsir fræðimenn telja 

félagsauðinn til lykilauðlegða samfélaga. Í nágrannalöndum okkar er það yfirleitt talin nauðsynleg 

forsenda fyrir markvissu íbúasamráði að sveitarfélög byrji á því að setja sér grundvallarreglur um 

hvernig þau ætli sér að vinna að íbúasamráði: Til hvers, hvenær og á hvern hátt ætlum við að hafa 

samráð við íbúana?  

Það er mikilvægt að grundvallarreglur um íbúasamráð verði til í breiðu samstarfi kjörinna fulltrúa, 

starfsmanna og íbúa. Þessar reglur geta verið settar fram í lýðræðisstefnu eins og  Garðabær1 og 

Mosfellsbær2 hafa gert. Til að þær komist til framkvæmda en verði ekki dauður bókstafur er 

jafnframt mikilvægt að uppfræða starfsmenn og kjörna fulltrúa til að skapa almennan skilning á því 

af hverju íbúasamráð er mikilvægt og hvaða sjónarmið þurfi að taka mið af við framkvæmd þess. 

Skapa þarf samráðsmenningu innan sveitarfélags.  

Það er ljóst að sveitarfélög verða auðvitað að sníða sér stakk eftir vexti. Það er betra að 

forgangsraða og leggja áherslu á einstök reynsluverkefni fremur en að vera með háfleygar 

yfirlýsingar sem ekki er hægt að standa við. Fámenn sveitarfélög hafa takmarkað stjórnsýslulegt 

bolmagn til að skipuleggja víðtækt íbúasamráð, en á hinn bóginn ætti að vera einfaldara fyrir þau 

að skipuleggja það vegna nálægðar við íbúa. Skipulagt íbúasamráð er allt annað en að hitta 

einstaka íbúa á förnum vegi og ræða málin.  

Íbúasamráð hluti af  stjórnunarferlum 

Til að íbúasamráð geti verið hluti af stjórnunarferlum þarf á frumstigi máls að skoða hvort, til 

hvers, hvenær og hvernig eigi að haga íbúasamráði. Í kafla Ásdísar Hlakkar Theódórsdóttur er gerð 

ágætlega grein fyrir þessu þar sem hún lýsir því hvernig útbúa þurfi þátttökuáætlun í upphafi vinnu 

við gerð skipulagstillögu. Auðveldlega má yfirfæra þetta verklag yfir á stefnumótunarvinnu á 

öðrum sviðum.  

Íbúasamráð er mögulegt á ýmsum stigum máls. Það getur verið snemma í ákvörðunartökuferlinum 

til að kortleggja þörfina á ákveðinni þróun eða breytingu á ákveðinni starfsemi. Það getur verið 

eftir að búið er að kortleggja þörfina þegar sveitarfélagið vill fá hugmyndir að lausnum til að vinna 

að umbótum. Það getur verið eftir að hugmyndir að lausnum hafa fæðst þegar meta þarf áhrif 

mismunandi lausna þar sem íbúarnir geta komið með mikilvægar upplýsingar úr sínu daglega lífi. 

Það getur verið þegar mál er komið á ákvörðunarstig til að kynna hvaða niðurstöður koma til 

greina. Það getur verið á innleiðingarstigi til að íbúarnir geti komið með sjónarmið um innleiðingu 

og það getur verið þegar meta á framkvæmdina eftir á, þ.e. hvort sá árangur sem að var stefnt hafi 

náðst. Hvenær í ákvörðunartökuferlinu fer eftir því hver tilgangurinn með samráðinu á að vera. 

Þess vegna er nauðsynlegt að gera sér strax í upphafi máls grein fyrir tilgangi íbúasamráðs og 

hvenær hentar að það fari fram. 

                                                
1 http://www.gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=86883 
2 http://www.mosfellsbaer.is/Stjornsysla/Stefnur/Lydraedisstefna/ 

http://www.gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=86883
http://www.mosfellsbaer.is/Stjornsysla/Stefnur/Lydraedisstefna/
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Upplýsingagjöf  og úrvinnsla 

Huga þarf að því strax í upphafi hvernig eigi að vinna úr íbúasamráði og hvernig eigi að miðla 

upplýsingum til þátttakenda í því. Ef þeir fá ekki upplýsingar og viðbrögð er hætta á að þeir missi 

trúna á samráðið. Það þarf því að vera þáttur í undirbúningi íbúasamráðs að skilgreina hvernig eigi 

að standa að svörum til þátttakenda.  

Það er einnig mikilvægt að ákveða strax í upphafi hvernig almennri upplýsingamiðlun til íbúa og 

fjölmiðla verði háttað. Það þarf að leitast við að skýra frammi fyrir hvaða póltískum álitaefnum 

sveitarstjórn standi og leggja áherslu á skyldu sveitarstjórnar til að taka ákvörðun á grundvelli 

heildarhagsmuna. Með því að miðla fyrirfram slíkum upplýsingum er hægt að skapa traust og 

skilning og meiri jákvæðni í kringum málið. Það er styrkleikamerki fyrir sveitarstjórn að láta íbúana 

vita að pólitísk ákvörðunartaka er vandasöm og felur í sér að vega og meta ýmis ólík sjónarhorn. 

Sveitarstjórnir ættu ekki að vera hræddar við að láta íbúana vita að þær hafa ekki fyrirfram tilbúnar 

lausnir á öllu.  

Góð samvinna við fjölmiðla er einnig mjög mikilvæg, ekki síst þegar fyrirfram er vitað að ákvörðun 

muni geta haft í för með sér deilur og fjölmiðlaumfjöllun. Samvinna við fjölmiðla á fyrri stigum 

máls getur leitt til þess að fréttamenn fá betri innsýn í málið og hvernig það horfir við frá 

mismunandi sjónarhornum og um leið meiri skilning á því. Í kafla Birgis Guðmundssonar er 

áhugaverð umfjöllun um hlutverk staðbundinna fjölmiðla í íbúalýðræðinu  

Það er þarf líka að skipuleggja vel upplýsingamiðlun innanhúss þannig að starfsmennirnir vinni 

með sveitarstjórn en ekki á móti. Þetta er sérstaklega mikilvægt vegna þess að þeir eru í mestum 

samskiptum við notendurna. 
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Þátttökustig 

Oft er tilhneyging til þess að byrja á að ræða hvaða aðferðir eigi að nota við íbúasamráð. Til að 

beita íbúasamráði á markvissan hátt þarf hins vegar að byrja á að gera sér grein fyrir því að hvaða 

leyti sé þörf á sjónarmiðum íbúa eða þörf á að gefa íbúum upplýsingar um mál, sem taka þarf 

ákvörðun um, og ræða aðferðir og hversu langt skuli ganga með samráðinu þegar það liggur fyrir.  

Í mörgum löndum hefur verið stuðst við svokallaða „ þátttökustiga“ þegar meta skal hversu mikið 

vægi íbúasamráð eigi að hafa. Í 102. gr. nýrra sveitarstjórnarlaga er í raun byggt á nokkurs konar 

þátttökustiga þar sem segir að áhrif íbúa megi tryggja með: 

„1. virkri upplýsingagjöf til íbúa, 

2. samráði við íbúa, svo sem á borgarafundum eða íbúaþingum og í íbúakosningum, 

3. skipun íbúa- og notendaráða, 

4. því að skipuleggja starfsemi sveitarfélagsins eftir staðbundnum forsendum, 

5. samstarfi eða annarri aðstoð við íbúa sem vilja vinna að málefnum sveitarfélagsins.“ 

Sænska sveitarfélagasambandið útfærir og skýrir þátttökustigann á þennan hátt. 
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Upplýsingagjöf er fyrsta forsenda þess að íbúar geti haft áhrif. Hún þarf að fela í sér að íbúarnir fái 

aðgengilegar og hlutlægar upplýsingar til að skilja úrlausnarefni og hvaða valkostir standa til boða. 

Samkvæmt 103. gr. sveitarstjórnarlaga er sveitarstjórn skylt að upplýsa íbúa sína um áætlanir sem 

varða þá með almennum hætti og einstök mál sem hafa verulega þýðingu fyrir sveitarfélagið. Í 

kafla fjögur eru góðar ábendingar um hvernig þurfi að haga upplýsingagjöf svo hún þjóni tilgangi 

sínum.   

Samráð felur í sér að fá viðbrögð frá íbúum við greiningu, tillögum og valkostum. Samráð getur 

líka falið í sér að taka við og fjalla um sjónarmið íbúa, fyrirspurnir og kvartanir. 

Rökræða felur í sér að gefa íbúum færi á að hitta aðra til að ræða málefni sveitarfélagsins. Byggja 

þarf á því að allir hafi möguleika til að koma sínum skoðunum á framfæri og rökstyðja þær. 

Markmiðið er að skapa skilning og samstöðu og tryggja að hagsmunir íbúanna, þekking og óskir 

mæti skilningi og tekið sé tillit þeirra í áframhaldandi meðferð málsins í sveitarstjórn. Í kafla Helgu 

Hafliðadóttur um íbúafundi má finna margar góðar ábendingar um skipulagningu funda með 

íbúum sem stuðla að því að hægt sé að ná þessum markmiðum.  

Áhrif – hlutdeild – felur í sér að íbúarnir fái tækifæri til að taka þátt í vinnslu máls í gegnum allan 

feril þess, frá greiningu á þörf á breytingu, þróun lausna og vali á tillögu að lausn og um hvernig 

eigi að framkvæma hana sem verður grunnur að ákvörðun sveitarstjórnar.  

Þátttaka í ákvörðunartöku felur í sér að sveitarstjórn framselur ákvörðunarvald, t.d. til hóps sem 

ekki er valinn útfrá flokkspólitískum sjónarmiðum heldur einstaklingsbundnum, sbr. 3. tölulið hér 

að ofan um íbúa- og notendaráð. Það þarf hins vegar að hafa í huga að það eru lagalegar 

takmarkanir á rétti sveitarstjórna til að framselja vald sitt. Ef sveitarstjórn er í lögum falið 

ákvörðunarvald um ákveðið málefni getur hún ekki framselt það til annarra, nema á grundvelli 

sérstakrar lagaheimildar. Slíka lagaheimild er að finna í 5. mgr. 107. gr. sveitarstjórnarlaga þar sem 

segir að atkvæðagreiðsla samkvæmt greininni, svo og 108. gr. sem fjallar um frumkvæðisrétt íbúa, 

sé ráðgefandi, nema sveitarstjórn ákveði að hún skuli binda hendur hennar til loka kjörtímabils.  

Ýmislegt sem segir í kafla Guðmundar Heiðars Frímannssonar um rökræðulýðræði á samhljóm 

með þeirri hugsun sem liggur að baki þátttökustiganum. Hann telur að ef almenningur eigi að taka 

ákvarðanir um mikilvæg samfélagsmálefni þá verði hann í fyrsta lagi að fá aðgang að öllum 

upplýsingum sem geta haft áhrif á niðurstöðu máls. Hann verði í öðru lagi að kynna sér þessar 

upplýsingar og í þriðja lagi verði hann að geta rökrætt við aðra sem hugsa um sama mál og á 

endanum að vera reiðubúinn að standa við þær skoðanir sem hann myndar sér með því að greiða 

atkvæði eða með öðrum hætti. Til að komast upp á efsta þrep þátttökustigans þá þarf sem sagt að 

vera búið að ganga í gegnum ferlana á neðri þrepunum. Veikleikar íbúakosninga um einstök mál 

eru hins vegar þeir að þær eru sjaldnast undirbúnar með þessum hætti eins og Guðmundar Heiðar 

gerir grein fyrir. Það er einnig tilefni til að benda á kafla Sigurlaugar Önnu Jóhannsdóttur um 

almennar atkvæðagreiðslur þar sem hún reifar ýmsar staðreyndir og sjónarmið varðandi þær. Það 

er líka áhugavert að lesa í kafla Eggerts Ólafssonar og Guðfinnu Kristjánsdóttur um hvernig hægt er 

að nota netið sem verkfæri til að fara í gegnum svona þátttökustiga og hvernig Sameinuðu 

þjóðirnar hafa verið að byggja á slíkum þátttökustiga í hvatningum sínum til stjórnvalda til að nýta 

sér netið í lýðræðislegum tilgangi. Þar kemur fram að Ísland hefur ávallt verið að skora mjög lágt í 

mælingum S.Þ. á frammistöðu einstakra ríkja að þessu leyti og verst í nýjustu könnuninni frá 2010 

þar sem Ísland lenti í 135. sæti með 4% af þeim árangri sem fremstu þjóðir heims sýndu. Þetta er 

sérstaklega sláandi vegna þess að hér á landi eru tæknilegir innviðir með því bestu sem gerast í 
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heiminum og það hefur sýnt sig að þjóðin er umfram aðrar þjóðir tilbúin til að hagnýta sér netið. 

Þegar sveitarfélög vinna að mótun grundvallarreglna um íbúasamráð ættu þau því að leggja 

áherslu á að skoða á hvern hátt þau geta sem best nýtt sér netið til samráðs við íbúa. Ýmsar góðar 

ábendingar er að finna í kafla Eggerts og Guðfinnu.  

Greining á markhópum 

Eftir að hafa komist að niðurstöðu um hversu langt eigi að ganga í íbúasamráðinu þarf að leitast 

við að greina þá hópa sem ákvörðun mun hafa áhrif á og þörf er á að hafa samráð við. 

 

 

Myndin hér að ofan er ættuð frá Þýskalandi og er ætluð til að hjálpa sveitarfélögum til að gera sér 

grein fyrir til hvaða íbúa þarf að ná varðandi tiltekin mál. Gengið er út frá því að þeir sem eru mjög 

virkir og ákvörðun hefur mikil áhrif á , þ.e. hópur 2 á myndinni, muni að öllum líkindum mæta á 

fundi sem boðað er til um málið og jafnvel láta í sér heyra að eigin frumkvæði. Sveitarfélög þurfa 

að leggja áherslu á að ná til hóps 1 sem hefur mikilla hagsmuna að gæta en er ekki virkur. 

Reynslan sýnir að innflytjendur er dæmigerður hópur fyrir þennan flokk. Hópur 3, sem á ekki 

sérstakra hagsmuna að gæta en er virkur mun líklega láta til sín heyra óbeðinn. Mikilvægt er að 

hafa í huga að meta þarf skoðanir þessa hóps með tilliti til heildarhagsmuna. Það getur líka verið 

fróðlegt að heyra í hópi 4, sem á bæði lítilla hagsmuna að gæta og er óvirkur, til að meta 

heildarhagsmuni, en það á ekki að leggja mikla áherslu á að ná til þess hóps. Með því að greina 

íbúana á þennan hátt og leitast við að fá upplýsingar um afstöðu þeirra er hægt að fá grunn að 

heildaryfirsýn yfir afstöðu íbúa til máls. Annars er hættan sú að samráðið styrki enn frekar stöðu 
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hinnar sterku sem hafa þegar áhrif. Val á aðferð til samráðs þarf að byggjast á því til hvaða hóps 

ætlunin er að ná. Mismunandi aðferðir henta mismunandi hópum. Þannig geta rafrænar leiðir, 

ekki síst í gegnum nýju samfélagsmiðlana hentað til að ná sambandi við ungt fólk meðan að nota 

þarf aðrar aðferðir til að ná til eftirlaunþega. 

Ávinningur af  íbúasamráði 

Sænska sveitarfélaga-sambandið, 

SKL, hefur sett fram þessa mynd 

sem sýnir helstu þætti íbúasamráðs 

sem hefur verið minnst á hér að 

framan. Eins og sést á íbúasamráð 

að vera til gagns og skapa gott 

orðspor. Það á að vera til gagns 

fyrir íbúa, kjörna fulltrúa og 

starfsemina sjálfa. Gagnsemin 

getur falist í því að styrkja 

lýðræðið eða bæta þjónustu. 

Íbúasamráð er því í raun 

mikilvægur þáttur í gæðastjórnun 

hjá sveitarfélögum. Þegar verið er 

að skipuleggja íbúasamráð þarf 

ávallt að hafa í huga hver 

ávinningurinn eigi að vera af 

samráðinu. Allt samráð á líka að snúast um að skapa trúnað og traust á milli íbúa og stjórnenda og 

stuðla þannig að góðu orðspori sveitarfélags. 

Þátttaka íbúa í mótun og veitingu þjónustu  

Þróunin hér á landi undanfarin ár hefur verið í þá átt að samstarf sveitarfélaga um veitingu 

þjónustu hefur orðið æ algengara. Í stað þess að leggja til grundvallar við yfirfærslu verkefna frá 

ríki til sveitarfélaga að hvert sveitarfélag verði að vera nægilega stórt til að geta borið ábyrgð á 

þjónustunni þá hefur sú áherslubreyting orðið að veita sveitarfélögunum víðtækar heimildir til 

samstarfs um veitingu þjónustu. Á þessu var byggt við flutning þjónustu við fatlað fólk til 

sveitarfélaga. Samhliða hafa komið upp raddir um að þetta fyrirkomulag valdi lýðræðishalla og má 

benda á umræður þar að lútandi á málþingi nefndar um eflingu sveitarstjórnarstigsins sem haldið 

var á Akureyri 10. febrúar 2012 3.  

Aukin þátttaka íbúa í mótun og veitingu þjónustu getur verið svar við slíkri gagnrýni. Íbúar geta 

tekið þátt á einstaklingsgrundvelli en einnig í gegnum félagasamtök. Í kafla Steinunnar 

Hrafnsdóttur færir hún rök fyrir mikilvægi þess að sveitarstjórnir styðji við félagasamtök og nýti sér 

þá auðlegð sem í þeim býr. Hún tilgreinir að það sé hindrun hér á landi að skort hefur formlegt 

samkomulag milli sveitarfélaga og félagasamtaka um hlutverk, ábyrgð og verkferla samvinnunnar. 

Víða erlendis tíðkist hins vegar að sveitarfélög móti sér stefnu um samvinnu. Erlendis hefur einnig 

                                                
3 http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27940 
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tíðkast í meira mæli en hér á landi að notendur eigi fulltrúa í nefndum og stjórnum um veitingu 

þjónustunnar. Hér á landi hefur þetta nær eingöngu verið bundið við skólanefndir grunnskóla á 

grundvelli ákvæða í grunnskólalögum. Athyglisvert er að í félagsþjónustulögum, sem eru frá árinu 

1991, er ákvæði um að félagsmálanefndum beri að vinna með öðrum opinberum aðilum, svo og 

félögum, félagasamtökum og einstaklingum að því að bæta félagslegar aðstæður og umhverfi í 

sveitarfélaginu. Ákvæðið er mjög almennt orðað og virðist sem því hafi ekki verið fylgt markvisst 

eftir í framkvæmd.  

Þátttaka íbúa getur falist í að hafa áhrif á mótun þjónustu og eftirlit með veitingu hennar en einnig 

að taka þátt í að veita sjálfa þjónustunnar í gegnum sjálfboðaliðastarf4. Eftir efnahagshrunið kom 

upp umræða hér á landi um að fara að nýta sjálfboðaliða með markvissari hætti vegna þjónustu 

sveitarfélagsins. Sams konar umræða fór af stað á vettvangi ESB og á grundvelli rannsókna sem 

leiddu í ljós það þetta væri raunhæf leið 5. 

Lokaorð 

Efnahagshrunið og fjármálaþrengingarnar í kjölfar þess hafa orðið til þess að tiltrú almennings á 

stjórnmálamönnum og stjórnvöldum hefur beðið alvarlega hnekki. Sumir halda því fram að alger 

trúnaðarbrestur hafi átt sér stað. Markvisst íbúasamráð í ákvörðunartökuferlum getur, ef vel er að 

verki staðið, byggt upp traust og trúnað milli íbúa og sveitarstjórna. Ákvæði nýrra 

sveitarstjórnarlaga, sem tóku gildi 1. janúar 2012, kalla líka á að sveitarstjórnir fari að beita 

íbúasamráði á markvissan hátt. Samkvæmt þeim geta allt niður í 20% íbúa krafist atkvæðagreiðslu 

um mál. Ljóst er að slíkar atkvæðagreiðslur geta verið mjög erfiðar fyrir sveitarstjórnir, bæði í 

pólitísku tilliti, svo og framkvæmdin, og ekki síst geta þær valdið sundrungu og spillt samskiptum á 

milli sveitarstjórna og íbúa. Markvisst íbúasamráð getur dregið úr líkum á að íbúar grípi til þess 

ráðs að krefjast atkvæðagreiðslu. 
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