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Okkar sýn

● Síminnkandi traust til stjórnmálamanna áhyggjuefni

● Kröfur um meiri þátttöku íbúa

● Íbúar ses vilja veita almenningi viðvarandi rödd í 
umræðu og ákvarðanatöku í þjóðfélaginu

● Við viljum bæta gæði umræðunnar, auka rökræðu og 
hjálpa íbúum að finna sín forgangsmál



● Samráðsvettvangur þar sem borgarbúar geta komið 
hugmyndum sínum á framfæri

● 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

Hvað er Betri Reykjavík



Betri Reykjavík 2010

● Opnaði viku fyrir borgarstjórnarkosningarnar í 
Reykjavík, óháð öllum flokkum

● Yfir 40% af fjölda þeirra sem kusu notuðu vefinn, 8% 
tóku virkan þátt og yfir 1000 hugmyndir settar inn

● Tugir hugmynda frá borgurum voru samþykktar og 
framkvæmdar af borginni



Betri Reykjavík 2011

● Í hverjum mánuði taka starfsmenn borgarinnar efstu 
hugmyndir af vefnum og senda til fagráða

● Borgin skilar af sér upplýsingum inn á Betri Reykjavík 
um stöðu hugmynda í kerfinu

● Tengir borgarana við sína fulltrúa og gefur kjósendum 
bein áhrif á ákvarðanatöku

● Nú eru komnir 4800 skráðir notendur og yfir 13.000 
manns hafa kynnt sér efni vefsins 



Hvað þarf til að virki?

● Kjósendur þurfa að vita af vefnum og vera minntir 
reglulega á hann

● Kjósendur þurfa að vita að þátttaka þeirra hafi 
raunveruleg áhrif

● Stjórnmálamenn þurfa að lofa að hlusta á og standa 
við það að taka hugmyndir til alvöru umfjöllunar

● Stjórnsýslan þarf að kynna og viðhalda kynningu til 
notenda



Næstu skref 

● Á næstu dögum verður kallað eftir hugmyndum frá 
borgurum um fjárhagsáætlun borgarinnar

● 8. mars verða opnaðar bindandi rafrænar kosningar 
um úthlutun á 300 milljónum fyrir hverfi borgarinnar

● Hugmyndir sem kosið er um urðu til á Betri Reykjavík

● Bein áhrif borgaranna verða hluti af stjórnkerfi 
Reykjavíkurborgar til frambúðar



Niðurstaða

● Kerfið virkar vel til að forgangsraða hugmyndum en 
ekki síður til að finna bestu rök með og á móti þeim.

● Reykvíkingar hafa þegar haft áhrif á ákvarðanatöku í 
borginni og munu hafa enn meiri áhrif á komandi 
mánuðum.

● Betri Reykjavík gagnast ekki bara virkum notendum 
heldur einnig þeim sem vilja kynna sér mál og bestu 
rök með og á móti þeim. 

● Lýðræði án þátttöku er ekkert lýðræði   



Robert Bjarnason - robert@ibuar.is

Gunnar Grímsson - gunnar@ibuar.is

Sjálfseignarstofnunin Íbúar - http://ibuar.is
    - Okkar markmið er að auka lýðræði og bæta rökræðu á netinu

Takk fyrir


