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● Ódýrt

● Öryggiskröfur miðaðar við umfang og eðli kosninganna

● Sér kerfi, ekki hluti af Betri Reykjavík

● Nota auðkenningu sem eykur líkur á góðri þátttöku
 

● Skýrt og einfalt notendaviðmót
 

● Kóði einfaldur og skýr til að fækka villum og auðvelda rýni
 

Útgangspunktar





































Aðalatriði sem snéru að kjósendum

● Kjörstaður var opinn í 6 daga, á íslensku, ensku og pólsku
 

● Kjósandi gat valið eitt hverfi til að kjósa í
 

● Hann gat kosið eins oft og hann vildi til loka kjörstaðar, síðasta 
atkvæði taldist gilt

 
● 16 ára og eldri máttu kjósa og tæplega 7000 manns kusu



Hvað má bæta? - Framsetning efnis

● Verðáætlun fyrir algengar framkvæmdir 
○ Hvað kosta: Gönguljós, rólur, hundagerði, 100m af malbikun ofl.

● Betri og fleiri yfirlitskort
○ Hægt að sjá öll verkefni af kjörseðlum hverfa
○ Fleiri tengingar á milli kortavefs og kosningakerfis

 
● Allt efni á amk. íslensku, ensku og pólsku



Hvað má bæta? - Dýpri atriði

● Einfaldari kosning, bara einn flokk
 

● Hugmyndir skilgreindar betur og meiri upplýsingar um þær
 

● Auka sveigjanleika og möguleika kjósenda
○ Leyfa að kjósa í fleiri en einu hverfi?
○ Leyfa skoðun á kerfi án auðkenningar?

 
● Ná til unga fólksins

 



Búið en samt, eitt mikilvægt atriði...



● Kallað var eftir hugmyndum á Betri Reykjavík þar sem hægt var að 
rökræða kosti þeirra og galla

● Borgarar forgangsröðuðu hugmyndum sem voru síðan 
kostnaðarmetnar af starfsmönnum borgarinnar

● Kusu í bindandi kosningu verk sem verða framkvæmd í sumar
 

● Til að lýðræði geti verið gott stjórnkerfi þurfa kjósendur að meta 
kosti og galla, skoða rök með og á móti og taka upplýsta ákvörðun

 

Lýðræði snýst ekki bara um já eða nei



● Kosningar án vitrænnar umræðu eru vont lýðræði
 

● Lýðræði án virkrar þátttöku er ekkert lýðræði

Að lokum



Gunnar Grímsson - gunnar@ibuar.is
 
Framkvæmdastjóri Íbúa ses - http://ibuar.is

Takk fyrir 


