
Íbúar hafa orðið
REYNSLA AF RAFRÆNUM ÍBÚAKOSNINGUM



Ný sveitarstjórnarlög – 1. janúar 2012



Bráðabirgðaákvæði um rafrænar íbúakosningar



Tilraunaverkefni 1. júní 2013 til 31. maí 2018



Rafræn íbúakosning í Sveitarfélaginu Ölfusi

1. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að bæjarstjórn 
Sveitarfélagsins Ölfuss ræði við annað sveitarfélag eða 
sveitarfélög um sameiningu?

 Hlynnt(ur) viðræðum     Andvíg(ur) viðræðum

2. Ef meirihlutinn er hlynntur viðræðum, við hvaða 
sveitarfélag ætti Ölfus að ræða?
 Árborg     Hveragerði     Grindavík     Annað sveitarfélag

3. Hvaða tímasetningu telur þú heppilegasta/besta fyrir 
Hafnardaga?

 Sjómannadagshelgin  Júní eftir sjómannadag   Júlí
 Verslunarmannahelgin   Ágúst eftir verslunarmannahelgi 
 September til maí Stóð frá 17. mars til 

27. mars 2015.



Kjörsókn í Ölfusi
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Aðgerðir til að auka kjörsókn

Kæri íbúi í Ölfusi!

Á Ölfus að ræða við önnur 

sveitarfélög um sameiningu?

Kjóstu núna í íbúakosningum á 

www.olfus.is.

Með kveðju frá Bæjarstjórn Ölfuss

Þetta SMS er sent þeim kjósendum sem eru 

á kjörskrá og ekki með bannmerkingu í 

þjóðskrá.



Viðtal RÚV við menningarfulltrúann

„Það hafa komið mun fleiri en ég átti von á. Mörgum finnst þetta erfitt, það
vefst fyrir þeim að sækja um rafræn skilríki eða íslykil og það eru ekki bara 
eldri íbúar sem eiga í vandræðum, þó þeir séu í meirihluta.“

„Kannski hefur það líka áhrif að kosningin er ekki bindandi, kannski hefur
fólk ekki áhuga og sumir kannski eru ekki tilbúnir til að gefa sér tíma í 
þetta, ég hef heyrt það frá ungu fólki að það nenni ekki að standa í þessu.“ 

„Mín persónulega tilfinning er að þetta sé of snemmt, ef menn vilja
almennilega kjörsókn verða kosningar að vera einfaldar, það er nógu erfitt
að mæta og taka ákvörðun og þetta flækir málin, en það er skemmtilegt að
prófa þetta fyrirkomulag.“

www.ruv.is   25. mars 2015



Rafræn íbúakosning í Reykjanesbæ

Stendur frá. 24. nóvember 
til 4. desember 2015.



Reynslan

Almennt góð.

Ekki tæknilegir örðugleikar.

Kerfið virkar.

Ný reglugerð nr. 1002/2015 með breytingum.

Öflugt tæki til þess að efla samráð við íbúa.

Fjármögnun verkefnisins.

Sveitarstjórnir og íbúar sveitarfélaganna.



Taktur tímans



Taktur tímans

Er ekki tími til kominn að tengja?


