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Forsætisnefnd

Tillaga um stofnun stafræns ráðs

Á fundi borgarstjórnar þann 21. júní 2022 var svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa
Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar samþykkt með 13 atkvæðum
borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata, og Viðreisnar gegn atkvæði borgarfulltrúa
Flokks fólksins:

Borgarstjórn samþykkir að stofna stafrænt ráð Reykjavíkurborgar. Ráðið skal taka við
málaflokki stafrænna umbreytinga, þjónustu, lýðræðis- og gagnsæismála auk
samfélagslegrar og opinberrar nýsköpunar. Um er að ræða fastanefnd sem verður í
flokki I skv. samþykkt um kjör og starfsaðstöðu borgarfulltrúa. Forsætisnefnd er falið að
vinna nýja samþykkt fyrir ráðið í samráði við mannréttindaskrifstofu sem skal lögð fram
til samþykktar á fyrsta fundi borgarstjórnar í september. Ráðið starfar samkvæmt
samþykkt mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs þar til ný samþykkt liggur fyrir.

Það tilkynnist hér með.
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri 
grænna sátu hjá við afgreiðslu málsins.
Greinargerð fylgir tillögunni.

Borgarfulltrúar Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar lögðu fram svohljóðandi
bókun:

Hér er verið að raungera það sem fram kemur í meirihlutasáttmála Samfylkingar,
Framsóknar, Pírata og Viðreisnar; „málaflokkur stafrænnar umbreytinga og þjónustu
verði styrktur með nýju stafrænu ráði sem einnig fer með lýðræðis- og gagnsæismál og
samfélagslega og opinbera nýsköpun. “

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram svohljóðandi bókun:

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja rétt að málaflokkur nýsköpunar verði færður undir
hið nýstofnaða stafræna ráð.



Borgarfulltrúar Sósíalistaflokks Íslands lögðu fram svohljóðandi bókun:

Lýðræðismál ættu betur heima í mannréttindaráði vegna þess að þau eiga ekki
einungis heima á internetinu. Það að ætla að setja lýðræðismálin einungis undir hatt
stafræns ráðs þrengir þá möguleika sem við höfum í ráðinu til þess að tryggja aðkomu
fjölbreyttra hópa og stöðu þeirra í lýðræðismálum. Mikilvægt er að hugsa um málefni
lýðræðisins á stærri grundvelli en einungis þeirra sem fara fram á stafrænum vettvangi.
Margar leiðir standa til boða til að auka aðkomu að lýðræðislegum verkefnum og
mikilvægt er að tryggja aðkomu þeirra sem hafa ekki aðgang að stafrænum leiðum.
Lýðræði varðar mannréttindi okkar allra og því væri hægt að berjast fyrir þeim rétti inni í
mannréttindaráði. Fulltrúar sósíalista munu tala af miklum krafti fyrir lýðræðismálum í
þessu nýja stafræna ráði og passa að það séu ekki einungis lagðar áherslur á
lýðræðismál í gegnum stafrænar leiðir, svo sem í netheimum. Skoða þarf ólíka stöðu
borgarbúa hvað varðar þjónustu, gagnsæis og lýðræðismál.

Borgarfulltrúar Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar lögðu fram svohljóðandi
gagnbókun:

Lýðræðismál eru eitt af verkefnum stafræns ráðs, en þar er verkefnið ekki takmarkað
við „stafrænt lýðræði“ eða lýðræði á netinu. Það kom skýrt fram í umræðum á fundinum
og í þeim gögnum sem fylgdu með tillögunni.

Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagði fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins mótmæla þeirri ákvörðun forseta borgarstjórnar að
sameina umræður vegna þriggja dagskrárliða yfirstandandi borgarstjórnarfundar undir
einum og sama liðnum. Með þessu var vikið frá útsendri dagskrá, sem leiddi m.a. til
þess að ræðutími varð takmarkaðri en ella. Forseti hefur ekki heimild til að ákveða slíka
breytingu á dagskrá upp á sitt eindæmi þar eð slíka breytingu á að leggja undir fundinn
sem formlega tillögu um breytingu á dagskrá fundarins og bera upp sem afbrigði. Undir
umræddum dagskrárliðum stóð til að ræða tillögur um veigamiklar breytingar á
stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Augljóst er að tilgangur umræddrar dagskrárbreytingar er
að lágmarka óþægilegar umræður í borgarstjórn um vinnubrögð nýstofnaðs meirihluta
vegna téðra stjórnkerfisbreytinga.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins furðar sig á að eftir að búið er að tilkynna um skiptingu fulltrúa í ráð og
að fyrir liggur að fulltrúi Flokks fólksins muni sitja í mannréttinda- og nýsköpunarráði
næsta kjörtímabil er minnihlutinn upplýstur um að málaflokkur stafrænna umbreytinga
sé fluttur úr ráðinu í sérstak stafrænt ráð. Finnst meirihlutanum þetta vera heiðarleg
vinnubrögð og framkoma gagnvart minnihlutanum? Flokkur fólksins hefur veitt aðhald
og haldið uppi gagnrýni á hvernig hluta 13 milljarða hefur nánast verið eytt af lausung
og leikaraskap ef tekið er mið af nútímakröfum um skilvirkni. Tugir milljóna hafa streymt
í einhverja erlenda ráðgjöf, fjölda tilraunaverkefna, þróunar- og uppgötvunarvinnu á
lausnum sem varla teljast brýnar meðan brýnar lausnir eru látnar bíða. Látið er sem
borgin reki hugbúnaðarfyrirtæki. Er hægt að álykta sem svo að með stofnun stafræns
ráðs sem Flokkur fólksins á ekki aðkomu að sé verið að draga úr möguleika
minnihlutafulltrúa að halda uppi málefnalegri gagnrýnni, aðhaldi og eftirliti með hvernig



skattfé borgarbúa er varið í þessum málum. Í greinargerð segir að lyfta eigi
uppstafrænum verkefnum. Flokkur fólksins telur að verið sé að búa til farveg þar sem
gagnrýni kemst ekki að. Flokkur fólksins óttast að stefni í enn meira stjórnleysi þegar
fulltrúa Flokks fólksins nýtur ekki lengur við til að veita aðhald.
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Borgarstjórn samþykkir að stofna stafrænt ráð Reykjavíkurborgar. Ráðið skal taka við 
málaflokki stafrænna umbreytinga, þjónustu, lýðræðis- og gagnsæismála auk 
samfélagslegrar og opinberrar nýsköpunar. Um er að ræða fastanefnd sem verður í flokki I 
skv. samþykkt um kjör og starfsaðstöðu borgarfulltrúa. Forsætisnefnd er falið að vinna nýja 
samþykkt fyrir ráðið í samráði við mannréttindaskrifstofu sem skal lögð fram til samþykktar á 
fyrsta fundi borgarstjórnar í september. Ráðið starfar samkvæmt samþykktum mannréttinda-,
nýsköpunar og lýðræðisráðs þar til ný samþykkt liggur fyrir. 

Greinargerð:

Tilgangur tillögunnar er að efla stafræna vegferð Reykjavíkurborgar og lyfta upp þeim 
verkefnum sem snúa að stafrænni umbreytingu og þeim umbótum í skilvirkni og gæðum 
þjónustu sem henni fylgja. Nýtt stafrænt ráð mun fara með málefni stafrænnar vegferðar, 
lýðræðis, gagnsæis og þann hluta nýsköpunar sem snýr að samfélagsinnviðum og sem á sér
stað innan borgarkerfisins. Ráðið mun að sama skapi fara með önnur verkefni sem snúa að 
gagna-, skjala- og upplýsingastýringu, langtímavarðveislu gagna og umbótum í 
þjónustuveitingu gagnvart íbúum, fyrirtækjum og stofnunum, ásamt því að stuðla að betri 
samræmingu í framlínuþjónustu þvert á svið. 
Stafræna ráðið verður fagráð skipað sjö fulltrúum kjornum af borgarstjorn og jafnmorgum til
vara. Ráðið verður vistað hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði og skal sviðsstjóri sitja fundi
ráðsins með málfrelsi og tillögurétt. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa mun áfram fara með
lýðræðismál sem nú munu heyra undir stafræna ráðið og er gert ráð fyrir því að fulltrúi
skrifstofunnar taki sæti á fundum undir þeim liðum sem varða lýðræðismál. Loks er gert ráð
fyrir því að teymisstjóri atvinnuþróunar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hafi seturétt
undir þeim liðum er varða opinbera og samfélagslega nýsköpun.
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