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Tillaga um framlengingu tilraunaverkefnis um ný íbúaráð 

Stýrihópur um innleiðingu íbúaráða leggur til að vegna aðstæðna tengt Covid-19, verði 
tilraunaverkefni um ný íbúaráð framlengt um sex mánuði eða til 1. júlí 2021.  

Greinagerð: 

Níu íbúaráð tóku til starfa í nóvember 2019 og funda þau að jafnaði einu sinni í mánuði. Fyrstu fundir 
ráðanna einkenndust af því að innleiða verklag við undirbúning funda og að fulltrúar stilltu saman 
strengi sína m.a. vegna þess að allir fundir íbúaráða eru opnir borgarbúum.  Í byrjun mars 2020 var sett 
á neyðarstig almannavarna vegna Covid-19 sem gerði það að verkum að fundum ræðanna fækkaði á 
tímabili og færðust fundirnir í kjölfarið yfir í fjarfundarfyrirkomulag. Einkenndust verkefnin 
annarsvegar af aðkomu ráðanna  að fjárfestinga- og viðhaldsáætlun Reykjavíkurborgar og hinsvegar af 
úthlutun úr styrktarsjóðum vegna Sumarborgar 2020 – hverfin. Eftir sumarleyfi hafa íbúaráðin eingöngu 
fundað með fjarfundarfyrirkomulagi, sem hefur að mörgu leyti gefist mjög vel og ráðin hafa aðlagast 
breyttu verklagi. Þessi nýi háttur við að streyma frá fundum íbúaráða kallaði á tæknilausnir og tók 
nokkurn tíma að slípa slíkt verklag.  

Megináskorunin á þeim tíma sem liðin er frá því að tilraunaverkefnið hófst er að meta hvernig og hverju 
verkefnið hefur skilað til að leggja grunn að endanlegri útfærslu ráðanna. Erfitt hefur verið að láta slíkt 
mat fara fram í ljósi þess að samhliða innleiðingu ráðanna hafi verið tekist á við breytt ástand í 
samfélaginu öllu tengt Covid-19.  

Tilraunaverkefnið átti að standa til ársloka 2020, en vegna aðstæðna er talið mikilvægt að verkefnið fái 
lengra tíma til innleiðingar ekki síst til þess að stýrihópurinn hafi  betri forsendur til að leggja heildstætt 
mat á tilraunaverkefnið. 
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Stýrihóps um innleiðingu nýrra íbúaráða 

 
 
 
 
Ábyrgðarmaður: 
Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs. 
 
Hlutverk stýrihóps:  
Stýrihópurinn heldur áfram störfum sínum meðfram tilraunaverkefni til ársloka 2020 um ný 
íbúaráð. Stýrihópurinn tryggir að innleiðing og störf nýrra íbúaráða verði með þeim hætti sem 
gert er ráð fyrir í tillögum stýrihópsins.  
  
 
Helstu verkefni: 

 Að innleiða breytingar og skera úr um möguleg álitaefni sem upp koma um hvernig 
verkefnum og breytingum skal háttað.  
 

 Að skýra boðleiðir og ferla vegna verkefna íbúaráða. 
 

 Að kynna niðurstöður fyrir fagráðum borgarinnar. 
 

 Að vera tengiliður við íbúaráð. 
 

 Að skila mati á tilraunaverkefninu að því loknu. 
 

 Að gera tillögu að næstu skrefum til framtíðar við lok tilraunaverkefnisins ári eftir að 
ráðin taka til starfa þar sem tekin er afstaða til samsetningar ráðanna, 
formannshlutverksins og annarra þátta er varða umgjörð ráðanna og hlutverk. 

 
Stýrihópinn skipa: 
Dóra Björt Guðjónsdóttir  
Þorkell Heiðarsson  
Geir Finnson í stað Gunnlaugs Braga Björnssonar  
Örn Þórðarson 
Daníel Örn Arnarsson  
 
Starfsmaður: 
Elísabet Pétursdóttir, verkefnastjóri mannréttindaskrifstofu.  
 
Til ráðgjafar og samstarfs: 
Starfsmenn Reykjavíkurborgar. 
  
Starfstímabil: 
Niðurstöður stýrihópsins verða lagðar fyrir borgarráð haustið 2020.  
 
 
Samþykkt í mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði Reykjavíkurborgar 10. október 2019. 
 
 
 

 
  




















