
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2008-550

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Statsvetenskapliga fakulteten

Laitos-Institution-Department
Institutionen för allmän statslära

Tekijä-Författare-Author
Alenius, Markus Kristian
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Rådgivande kommunala folkomröstningar som stöd för politiskt beslutsfattande : en studie av användningen av
rådgivande kommunala folkomröstningar i samband med kommunsammanslagningsfrågor

Oppiaine-Läroämne-Subject
Allmän statslära
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2008-05-12

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
84 s.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
En folkomröstning kan ses som folkets möjlighet att vara med och direkt påverka politiska beslut istället för att överlåta denna möjlighet på
förtroendevalda. I och med användningen av folkomröstningar möts två demokratiska synsätt, d.v.s. den direkta demokratin och representativ
demokrati.
I Finland är folkomröstningarna rådgivande till sin natur vilket innebär att kommunfullmäktige inte är bunden att följa folkomröstningens
resultat. I och med att ordnandet av folkomröstningar helt och hållet är frivilligt är det även kommunfullmäktige som besluter huruvida en
folkomröstning ordnas eller inte.
Denna avhandling pro gradu fokuserar på de rådgivande kommunala folkomröstningarna som handlat om eventuella kommunsammanslagningar
under åren 1990 – 2009. Syftet är att ge en överblick av i vilken folkomröstningar använts i samband med kommunsammanslagningsfrågor och
samtidigt granska vilka skillnader man kan se mellan folkomröstningsförfarandet i kommuner av olika storlek.
Utgående från bl.a. Dag Anckars (2004) och Dahl & Tuftes (1973) resultat och teorier granskar uppsatsen i vilken mån man kan anse att
antagandet om att användningen av folkomröstningar bäst lämpar sig för mindre enheter och därmed även används flitigast i dessa stämmer.
Vidare granskar uppsatsen huruvida valdeltagandet är högre i mindre kommuner än i stora samt i vilken mån kommuninvånarna i mindre
kommuner är mer negativt inställda till en kommunsammanslagning. I vilken mån kommunfullmäktige följt resultatet i de ordnade
folkomröstningarna granskas också.
Resultaten av en analys av samtliga kommunsammanslagningar som ägt rum under åren 1990 – 2008 samt som kommer att genomföras 2009
visar att användningen av folkomröstningar antalsmässigt förekommit oftare i mindre kommuner men procentuellt sett oftare i större kommuner.
I de fall där en folkomröstning ordnats kan däremot konstateras att användningen av folkomröstningar är betydligt vanligare i den mindre
kommunen än den större. Samma resultat gäller även för valdeltagandet och resultatet i folkomröstningen. I de fall där folkomröstningar ordnats
i samtliga kommuner som berörs av en eventuell kommunsammanslagning är valdeltagandet överlag högre i de mindre kommunerna samtidigt är
även motståndet mot en sammanslagning är högre i den mindre kommunen.
För frågan i vilken mån fullmäktige följt resultatet i folkomröstningen kan det konstateras att fullmäktiges beslut motsvarat
folkomröstningsresultatet i de flesta fall men trots allt att fullmäktige fattat ett annat beslut i lite knappt var femte ordnad folkomröstning.
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