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Sjálfseignastofnunin Íbúar

● Hlutverk Íbúa ses er að tengja saman stjórnvöld og 
almenning, bæta rökræðuna og auka lýðræði

● Vinna hófst 2008 en formlega stofnað 2010

● 2008 opnaði Skuggaþing sem nú heitir Betra Ísland

● Fyrir sveitastjórnarkosningarnar 2010 opnaði Skuggaborg 
sem varð að Betri Reykjavík í samstarfi við Reykjavíkurborg



Samráðsvefurinn Betri Reykjavík

● Samráðsvettvangur þar sem borgarbúar geta komið 
hugmyndum sínum á framfæri og rökstutt þær

● Hugmyndir einstaklinga þróast í sameiginleg forgangsmál 
og hafa þannig áhrif á stjórnun borgarinnar

● Borgin skuldbindur sig til að taka til meðferðar efstu 
hugmyndir hvers mánaðar hjá viðkomandi fagsviðum



Samráðsvefurinn Betri Reykjavík

● Betri Reykjavík er bein tenging á milli stjórnsýslu og 
borgara sem nýtir vel tíma borgarstarfsmanna

● Erindi eins aðila er svarað til allra þeirra sem hafa sýnt 
áhuga á hugmyndinni, bæði með og á móti. 

● Erindi fá vægi í samræmi við vilja borgaranna













Ferlið innan borgarinnar

● Hugmyndir eru teknar út mánaðarlega og Reykjavíkurborg 
á að uppfæra Betri Reykjavík þegar staða breytist

● Þessi vinnsla er ekki nægilega skilvirk í dag en með nýjum 
tækjum þarf nýtt vinnulag, það tekur tíma

● Íbúakosningin Betri hverfi 2012 er utan þessarar kynningar 
en vinnulagið er það sama að viðbættum kosningum



Betri Betri Reykjavík

● Beintengdar upplýsingar frá tölvukerfum borgarinnar sem 
veita notendum nákvæmar upplýsingar um stöðu hugmynda

● Beint aðgengi að gögnum borgarinnar
○ Skipulagsgögn
○ Bókanir og fundargerðir borgarráðs og sviða
○ Staða annara mála hjá borginni sem tengjast þínu máli

● Betri Reykjavík verði notað til að safna 20% undirskriftum 
borgarbúa vegna íbúakosninga



Viðmót aðgengis gagna

● Það er ekki nóg að gögn séu til staðar á netinu, það verður 
að vera hægt að finna þau, fljótt

● Opinber gögn og upplýsingar eiga að vera aðgengilegar 
almenningi án vandræða

● Vont viðmót hamlar í raun rétti borgara til að geta 
auðveldlega fundið þær upplýsingar sem hann leitar að

● Flestir eru að leita að sömu upplýsingunum og oft eru 
ákveðin mál í brennidepli í þjóðfélaginu



Forgangsröðun upplýsinga

● Notendur forgangsraða hugmyndum með því að styðja þær 
eða vera á móti

● Þeir forgangsraða líka eigin rökum sem hjálpar öðrum að 
gera upp hug sinn

● Það efni sem flesta skiptir máli er í forgrunni en öflug 
leitarvél tryggir auðvelt aðgengi að öllum gögnum



Betra Ísland

● Opnaði í október 2011 og er ennþá tilraunaverkefni rekið í 
sjálfboðavinnu

● Tilgangur Betra Íslands er að tengja saman almenning og 
þingmenn og hvetja til góðrar rökræðu um landsmálin

● Sýnir öll lagafrumvörp og þingsályktunartillögur á Alþingi og 
allar ræður eru aðgengilegar sem einstök myndskeið

● Á Betra Íslandi geta borgarar sett fram rök með eða á móti 
lagafrumvörpum og forgangsraðað þeim









Næst á Betra Íslandi

● Kynna vefinn fyrir þingmönnum, stjórnsýslu og almenningi

● Auðvelda vinnslu og yfirsýn breytingatillagna

● Efstu mál hvers mánaðar send sjálfkrafa til nefnda Alþingis

● Breyta hugmyndum í formlega undirskriftalista



Íbúalýðræði í Evrópu 

● Finnland í forystu
○ Finnska þingið hefur samþykkt að almenningur geti lagt 

fram eigin frumvörp rafrænt ef 1% landsmanna eða 
50.000 skrifa undir

○ Það er ekki víst að frumvarp verði samþykkt en 
þingmenn verða að ræða það og taka afstöðu

● European Citizens Iniative
○ 0.2% eða 1 milljón íbúa ESB geta beðið um að lagt 

verði fram frumvarp á Evrópuþinginu um tiltekið mál



Framtíðin

● Ein leið til meira gagnsæis hjá hinu opinbera er að bjóða 
borgurunum til þátttöku

● Almenningur á að geta fylgst rafrænt með öllum ferlum 
stjórnsýslunnar, í samræmi við lög og eigin óskir

● Fyrirspurnir með rökstuðningi fái hærri forgang þegar 
margir standa að þeim
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