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Skírskotun í stefnu – Vöxtur í krafti netsins
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Ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra tileinki sér 

gegnsæ, skilvirk og opin samráðsferli svo að 

almenningur og fyrirtæki geti með auðveldum hætti 

komið sjónarmiðum sínum að í stefnu-

mótun, reglusetningu og ákvarðanatöku. 

Komið verði á rafrænni kjörskrá, rafrænum 

íbúakosningum og undirskriftarsöfnunum í 

sveitarfélögum sem verði undanfari tilraunar með 

rafrænar sveitarstjórnarkosningar.
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Frekari útfærsla á fyrstu stigum
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Verið er að stíga fyrstu skref í verkefninu. Nýlega var skipaður 

vinnuhópur forsætis- og innanríkisráðuneytis sem hefur að 

leiðarljósi sínu lýðræðismarkmið úr stefnu upplýsingasamfélagsins 

en þau voru þó útfærð frekar á eftirfarandi hátt:

• Auka möguleika almennings og hagsmunaaðilar til að koma að 

stefnumótun, reglusetningu og ákvarðanatöku opinberra aðila 

og koma með ábendingar um það sem betur má fara í löggjöf 

og/eða stjórnsýsluframkvæmd.

• Auka gegnsæi í laga- og reglusetningarferlinu þannig að 

hagsmunaaðilar geti áttað sig á hvað er í vændum og komið 

sínum sjónarmiðum að á öllum stigum.

• Bæta vinnubrögð við undirbúning laga- og reglusetningar og 

við stefnumótun þannig að stjórnvöld fari í gegnum tiltekin 

skref sem stuðla að vandaðri vinnubrögðum.
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Af hverju samráð – á ekki stjórnsýslan bara að finna út úr þessu?
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Nei, almenn sátt er nú ríkjandi um að samráð sé „verkfæri“ 

fyrir stjórnvöld til að ná fram auknu gegnsæi, skilvirkni og 

gæðum í reglusetningu eða stefnumótun. 

• Auka gæði í reglusetningu og stefnumótun með því að fá 

sjónarmið áhugasamra upp á yfirborðið tímanlega.

= betri lög

• Með samráði verði almennt aukin sátt og samstaða á meðal 

hagsmunaaðila um lög, reglur og stefnur stjórnvalda.

= auðveldari innleiðing og framkvæmd

= færri brot

= minni kostnaður

• Aukið traust.

= færri skotgrafir

= skilvirkni

= minni kostnaður
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65
- sæti Íslands í mælingum 2014

18 
- stökk Íslands frá sömu könnun 

2012

0
- einkunn Íslands í 3. þætti (e-

decision making)



Kannanir á lýðræðislegri virkni

Mælingunni er skipt í þrennt; 

• 1. þáttur - Stjórnvöld

veita aðgengi að upplýsingum 
og stefnumótandi skjölum, 

• 2. þáttur - Stjórnvöld 

hvetja til þátttöku í samræðum 
um stefnu og ákvarðanir,

• 3. þáttur - Stjórnvöld 

hvetja og taka þátt í samráði 
í krafti sameiginlegrar aðkomu. 

Athygli vekur að Ísland fær enga einkunn fyrir 3. þáttinn, sama á við 

um Danmörku og Svíþjóð. Finnland kemur best út í þeim þætti ásamt 

Noregi þegar litið er til Norðurlandanna.

Holland og Suður Kórea eru einu löndin sem mælast með fullt hús 

stiga í öllum þáttum og tróna efst á heimsvísu í þátttökuvísitölunni.

65
- sæti Íslands í mælingum 2014

18 
- stökk Íslands frá sömu könnun 

2012

0
- einkunn Íslands í 3. þætti (e-

decision making)



Einnig í deiglunni hjá OECD
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OECD er einnig að hefja mælingar á þessu sviði sem horfa betur til 

innviða stjórnsýslunnar. OECD bendir á að þjóðir séu sífellt í 

auknum mæli að prófa sig áfram á sviði upplýsingatækni til að geta 

stundað samráð en samhliða því sé merkjanleg ákveðin þróun:

• Þjóðir sjá í auknum mæli mikilvægi þess að bjóða upp á 

aðkomu hagsmunaaðila.

• Markmið með þátttöku hagsmunaaðila eru breytileg eftir 

viðfangsefni og mikilvægi; taka þarf tillit til þess að ólík verkfæri 

(ferla) þurfi til að ná ólíkum markmiðum.

• Enn er algengast að samráði sé beitt í síðustu áföngum 

stefnumótunar.

• Áhersla ríkja er fyrst og fremst að auka aðkomu hagsmunaaðila 

í endurskoðun á núgildandi stefnum, löggjöf eða reglum. Lítið 

er um að lönd opni á samtal við innleiðingu stefnu eða við 

eftirlit.

• Það er erfitt að sannreyna að með þátttöku hagsmunaaðila sé 

verið að ná markmiðum eða auka gæði, það er því skortur á 

mælanlegum markmiðum. 
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„Upplýsingatækni 
gegnir sífellt 
stærra hlutverki í 
samráðsferlum og 
mörg lönd eru að 
gera tilraunir á 
þessu stigi. Hin 
raunverulega 
breyting á þó eftir 
að koma“

Byggt á OECD (2014) 



Tilraunaverkefni á þessu sviði

7UT dagurinn – 27. nóvember 2014

Bottom up
implementation

Top Down Decision
making and rollout

Bottom up
experimentation

Top down retroactive
confirmation and
resource allocation

Byggt á Mergel (2012) 



Það er ekki síst vegna þessa sem 
er áhugavert að horfa til annarra

landa og draga lærdóm af 

reynslu annarra. 

Útfærsla samráðs er oft á 

tíðum ólíkog oft á tíðum tilraunakennd.

Að horfa til annarra landa
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Hver er birtingarmynd
samráðs hjá öðrum 

löndum?

Danmörk

Bretland

Holland

Bandaríkin



Danmörk

Høringsportalen

1
2

https://hoeringsportalen.dk/
https://hoeringsportalen.dk/
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/42115
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/13117


Bretland

Gov.UK

http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/




Hvernig er unnið með samráð 
í Bretlandi?



Holland

Overheid.nl

https://www.overheid.nl/overheidsinformatie/besluitvorming-van-de-overheid/
https://www.overheid.nl/overheidsinformatie/besluitvorming-van-de-overheid/
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Bandaríkin

regulations.gov

http://www.regulations.gov/#!home
http://www.regulations.gov/#!home


E.t.v. skiptir tæknin ekki öllu 
máli til að ná árangri – frekar 
ferlar stjórnsýslunnar, þ.e. 
að geta sett fram efni og 
innihald með skýrum hætti og 
að niðurstöðum samráðs 
séu gerð skil.

Ályktun út frá stuttri könnun á þessum málum
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Samráðið

• Hvert var málefnið?

• Hvert var markmiðið?

• Hversu margir tóku þátt?

• Hverjir tóku þátt?

Viðbrögð stjórnvalda

• Samantekt ábendinga eftir efnisatriðum I

• Viðbrögð stjórnvalda við efnisatriðum I

• o.s.frv.

Almennar ábendingar

• Yfirlit yfir ábendingar sem bárust sem eiga ekki við

• Viðbrögð við ábendingum ef við á.

Áhrif samráðs á málið

Hvað virkar vel í uppgjöri samráðs?
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Samráð á Íslandi
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Frumvörp

• Nokkur reynsla er af því að leita eftir áliti hagsmunaaðila við 

undirbúning lagasetningar. Á vettvangi Alþingis hefur það verið gert á 

milli umræðna í þingnefndum.

• Á vettvangi Stjórnarráðsins er minni hefð fyrir því en nú er gert ráð fyrir 

því í verklagsreglum frá forsætisráðuneyti að frumvörp séu birt – slíkt er 

þó engin skylda. Eingöngu er gert ráð fyrir því í lögum að  samráð sé á 

milli ráðherra og ráðuneyta við undirbúning og frágang 

stjórnarfrumvarpa.

• Lög eða erindisbréf geta mælt fyrir um sérstaka skyldu til samráðs vegna 

tiltekinna mála. Dæmi: Skipulagslög, mat á umhverfisáhrifum 

(frummatsskýrslur) o.fl.

• Dæmi um samráð í undirbúningi stefnumótunar og opinbera 

áætlana

• Drög að lagafrumvarpi um framtíðarskipan ákæruvalds

• Breytingar á lögum er varða frístundaheimili

• Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum

Stjórnarráðið
Hefur verið gert vel hjá 
nokkrum ráðuneytum, en 
niðurstöðum ferilsins að 

öllu jöfnu ekki gert skil 
á markvissan hátt.

Alþingi
Sérstakar beiðnir til 
umsagnar sendar út af 
nefndasviði, allar 
niðurstöður birtar. 
Lýsingar á niðurstöðum 
eru birtar í umsögnum 

með frumvörpum. Þetta 
er þó seint í ferlinu og 
því takmarkað hvað 
hægt er að hafa áhrif.

http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/29120
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/8143
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/idnadar-og-vidskiptamal/frettir/nr/8382


Samráð á Íslandi
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Reglugerðir

• Ekki er að finna sérstakar verklagsreglur um reglugerðavinnu og engin sérstök tilmæli um að beita 

samráði. Eitthvað er um að reglugerðir fari í umsagnarferli, dæmi eru um slíkt hjá 

innanríkisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og menntamálaráðuneyti.

• Útfærslan er almennt séð sú sama og í umsögnum um frumvörpum. Ráðuneytin lýsa í stuttu máli 

helstu efnisatriðum reglugerðar og tengja á reglugerðardrög. Umsagnaraðilar senda því næst 

erindi til ráðuneytis með þeim ábendingum sem þeir vilja koma fram.

• Úrvinnsla samráðs á þessum vettvangi er ekki ljós, ráðuneytið fara almennt ekki þá leið að birta 

innsend erindi, skrifa ekki greinargerð um samráðið og helstu ábendingar. Við birtingu 

lokareglugerðar fylgir ekki greinargerð líkt og í frumvarpavinnunni.

• Reglugerðaferlið er þar af leiðandi ekki gegnsætt, þó hafa nokkur ráðuneyti staðið sig vel í því að 

bera upp mál á þessum vettvangi þó að úrvinnslan sé óljós.
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Samráð á Íslandi
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Stefnumótun og áætlanagerðir

• Stjórnvöld hafa í gegnum tíðina unnið markvisst með samráð við stefnumótun og almennt við 

undirbúning ákvarðana. Í handbók forsætisráðuneytis um stefnumótun og opinberar áætlanir er 

fjallað um að samráð sé viðurkenndur hluti af stefnumótunarferlinu og að æskilegt sé að stunda það.

• Nokkur reynsla er á þessu sviði, hins vegar er samráðið dreift og erfitt fyrir þátttakendur samráðs að 

sjá hvernig unnið er með innsendar ábendingar, þá er lítið samræmi í birtingu niðurstöðu, stundum 

má finna dæmi um að innsend erindi séu birt, ekki birt eða þá að engar niðurstöður sé að finna –

eingöngu lokaskjal stefnumótunar þar sem fullkomlega óljóst er hvernig unnið var úr samráði.

• Dæmi um samráð í undirbúningi stefnumótunar og opinbera áætlana

• Samráð við mótun samgönguáætlunar 2011-2022

• Vöxtur í krafti netsins – stefna um upplýsingasamfélagið

• Samráð og samtöl við hagsmunaaðila í aðdraganda að gerð Stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir 

Vatnajökulsþjóðgarð
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http://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/samgonguaaetlun/almennt/samrad-vid-motun-samgonguaaetlunar-2011-2022/
http://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni/yfirlit/serverkefni/stefnumotun2013-2017/samrad/
http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/media/verndaraaetlun/samrad-um-gerd-sogv2.pdf


Næstu skref
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Framtíðarsýn. Á vettvangi Stjórnarráðsins og Alþingis verði mótuð verði sameiginleg framtíðarsýn þar 

sem fram komi lýsing á æskilegri stöðu á þessu sviði og horft verði til ársloka 2018.

Miðlæg gátt. Ljóst er að allar þjóðir sem litið var til í þessari greinargerð reka sameiginlega vefgátt þó að 

einhver munur sé á tæknilegri útfærslu hennar. Að lokinni vinnu við mótun framtíðarsýnar hefjist 

tæknileg útfærsla samráðsferla sem henti íslenskri stjórnsýslu. Líklegt er að miðlæg gátt verði fyrir valinu 

en slíkt sé þó háð útfærslu á þeirri framtíðarsýn sem ákveðið verður að vinna eftir.

Innviðir stjórnsýslu. Ljóst er að núverandi ferlar innan Stjórnsýslunnar gætu þurft að breytast og aðlaga 

að nýjum áherslum. Þar með gæti þurfti að breyta áralangri hefð og rótgrónu vinnulagi innan 

stjórnsýslunnar. Horfa þarf til þess með hvaða hætti nota megi upplýsingatækni til að auðvelda breytingar 

fyrir embættismenn og annað starfsfólk sem eiga samráð við hagsmunaðila.

Tímasetningar. Algengt er að boðið sé upp á samráð of seint í stefnumótunarferlinu. OECD hefur bent á 

að æskilegt sé að hafa samráð áður en frumvarpsdrög eru dregin upp á yfirborðið, allt of algengt sé að 

efna til samráðs seint og eftir því sem lengra er komið í ferlinu er erfiðara að taka tillit til athugasemda. 

Horfa þarf til þess hvernig og á hvaða hátt íslensk stjórnsýsla geti tileinkað sér aðferðir samráðs 

tímanlega, jafnvel á meðan hugmyndir eru á frumstigi.

Áskoranir. Læra þarf betur af reynslu annarra, hvað hafi gengi vel og hvað mögulega síður. Ýmis reynsla 

liggur hjá nágrannalöndum sem sett hafa af stað undanfaraverkefni og sem nú er lokið. Horfa þarf til 

þeirra reynslu á þessu sviði.
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