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Hvernig verður borgarinn virkur 
þátttakandi í mótun samfélagsins?

Arnar Pálsson



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 stefnumótun, 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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Fyrstu skref í verkefninu
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Haustið 2014 var skipaður vinnuhópur forsætis- og 

innanríkisráðuneytis um virka og gegnsæja samráðsferla á netinu.

Vinnuhópurinn hóf strax vinnu við að meta stöðu Íslands á þessu 

sviði ásamt því að líta til annarra landa og kortleggja mögulegar 

fyrirmyndir.

Hver er staðan?

Alþingi – Stjórnarráð

Sveitarfélög – Ríkisstofnanir

Hver er birtingarmynd samráðs hjá öðrum löndum?

Danmörk – Bretland – Holland – Bandaríkin

Finnland – Noregur – Eistland



Markmið vinnuhóps
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• 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.

UT dagurinn – 27. nóvember 2014



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. 

65
- sæti Íslands í mælingum 2014

18 
- stökk Íslands frá sömu könnun 

2012

0
- einkunn Íslands í 3. þætti (e-

decision making)
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Samanburður út frá þessum löndum?
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Af hverju slakur árangur?



Stöndum við okkur illa eða ekki?

Stjórnarfrumvörp sem urðu að lögum, 

skipt eftir því hvort þau voru birt/ekki birt 

á vef ráðuneyta og kostur gefinn á 

athugasemdum

2011 2012 2013

2014



OECD gefur línuna... þróun viðmiða
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1. Við hverja er haft samráð?

4. Hvaða gögn liggja til grundvallar?

3. Hvaða tímafrestir eru gefnir, hvar og hvernig taka menn þátt?

5. Hvernig er farið með afrakstur og úrvinnslu samráðs?

2. Um hvað er haft samráð og á hvaða stigi?



Viðmið OECD vísbending um hvað betur megi fara?
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Ísland Bretland Danm. Finnland Holland Noregur Eistland USA

Sameiginleg
vefsíða
stjórnvalda?
Eru 
athugasemdir 
þátttakenda 
birtar?
Er útbúin 
formlega 
skýrsla um 
samráðið?
Er birtur
útdráttur úr 
samráði?

Já Já Já Já Já Já Já

Nei Já Já Já Já Já Já

Nei

Nei

Já Nei Nei Já Nei Nei NeiNei

Já Nei Já Nei Nei NeiStundum Stundum



Af hverju að standa sig betur?
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• 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



Næstu skref
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• Settur verði á fót formlegur samráðshópur um mótun og 

útfærslu sameiginlegrar framtíðarsýnar þar sem fram komi lýsing 

á því fyrirkomulagi sem stefnt er að varðandi samráð á netinu og 

sett fram markmið til ársloka 2018.

• Mótaðar verði skýrar og samræmdar verklagsreglur, þar sem 

miðað verði við að opið samráð á netinu fari að meginreglu fram 

og undantekningar séu rökstuddar sérstaklega. 

• Sett verði upp miðlæg samráðsgátt, þar sem almenningur og 

hagsmunaaðilar geti gengið að greinargóðum upplýsingum með 

einföldum hætti. 

Fleiri tillögur koma fram í skýrslu hópsins...



Sameiginleg samráðsgátt – hugmyndir á grunnstigi
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Niðurstöður samráðs
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Hvernig er niðurstöðum samráðs gerð skil á gegnsæjan hátt?

Stutt greinargerð Samanburðarskjöl -----------]-----------]
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