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Nokkurs konar forsaga 

• Hverfafundir borgarstjóra.  

• Flugvallarkosning. 

• Íbúaþing. 

• Margs konar samráðsverkefni um tiltekin 
mál. 

• 1, 2 og Reykjavík. 

• Kjóstu í þínu hverfi. 

• Betri Reykjavík 1. útgáfa 2010. 

Öll verkefnin miðuðu að aukinni þátttöku 
borgarbúa. 

 



Hvað er Betri Reykjavík? 

Samráðsvettvangur á netinu þar sem íbúar geta sett 
fram hugmyndir sínar um betri borg og haft 

þannig áhrif á stjórnun borgarinnar 

 
Íbúar geta tekið þátt með því að: 

– setja fram hugmyndir 

– skoða hugmyndir annarra 

– rökstyðja mál 

– taka þátt í umræðum 

– gefa hugmyndum vægi með stuðningi sínum 

 

Crowd sourcing – lýðsprettur 
 

 

 

 



Opinn vettvangur  
• Vettvangurinn er opinn öllum til skoðunar og 

til þátttöku gegn skráningu. 

• Einföld auðkenning: Facebook, gmail og 
einföld skráning lágmarksupplýsinga. 

• Hentar vel í fyrsta áfanga þar sem eingöngu 
er um hugmyndir og umræður að ræða og 
lágur þröskuldur hvetur til þátttöku.  

• Við erum meðvituð um veikleikana en við 
viljum læra af reynslunni m.a. með 
notendaráði. 

 

 

 



Hvað verður um hugmyndirnar? 
• Til að tryggja að Betri Reykjavík verði 

raunverulegt áhrifatæki borgarbúa eru 
ákveðnar leikreglur sem segja til um hvað 
verður um hugmyndirnar.  

• Notendur geta stutt þær hugmyndir sem þeim 
líst best á. 

• Hugmyndir sem fá mest vægi verða lagðar 
fyrir viðkomandi fag- og hverfisráð.  

• Hugmyndir sem fá minna vægi er ætlað að 
vera ráðgefandi fyrir kjörna fulltrúa og 
stjórnendur borgarinnar.  

Íbúar öðlast þannig tiltekin völd. 

 

 



Leikreglur 

• Fimm efstu hugmyndirnar fara 
mánaðarlega fyrir viðkomandi fagráð. 

• Efsta hugmyndin í hverjum málaflokki 
fer mánaðarlega fyrir viðkomandi 
fagráð. 

• Efsta hugmyndin í hverju hverfi fer 
mánaðarlega fyrir viðkomandi 
hverfisráð. 

15 – 20 hugmyndir í mánuði  

 

 



Framtíðin 
• Auðkenning í gegnum Rafrænu Reykjavík og 

Rafræn skilríki en slíkt er nauðsynlegt til að taka 
stærri skref en nú er gert. 

• Til lengri tíma litið getur Betri Reykjavík orðið 
vettvangur rafrænna kannana, samráðs af ýmsu 
tagi, t.d. um tiltekin mál, stefnumótun eða 
forgangsröðun fjármagns 

• Raunhæfur möguleiki skapast á rafrænum 
kosningum um einstök mál. 

Betri Reykjavík felur í sér varanlega breytingu á 
aðkomu almennings að stjórn borgarinnar.  

 

 

 

 



Hvað gerir rafrænt samráðslýðræði? 

• Eflir vitræna rökræðu í samfélaginu 

 
• Tengir fólk saman á netinu 

 
• Gefur öllum tækifæri á að skiptast á skoðunum, rökum 

og  hugmyndum 

 
• Tryggir að öll gögn sem samfélagið metur gagnleg séu 

auðfundin og alltaf til staðar  
 



Skuggaþing 2008 - undanfari BR 

   



Betri Reykjavík 2010 

   



Betri Reykjavík 2011 - Forsíða 

   



Betri Reykjavík 2011 - Yfirlit mála 

   



Betri Reykjavík 2011 - Einstakt mál 



Möguleikar 

• Leið til að finna bestu rök með og á móti málum 

 
• Gagnvirkar skoðanakannanir 

 
• Hugmyndabanki  

 
• Rafrænar kosningar 

 
• Tæki til ákvarðanatöku 

 
• Vettvangur fyrir fjölbreytt samfélagsleg verkefni 

 



Takk fyrir  

Hreinn Hreinsson 

Vefritstjóri 
Reykjavíkurborg 

 
Gunnar Grímsson 

Framkvæmdastjóri 
Íbúar - Samráðslýðræði ses 

 


