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Lýðræðisverkefni 
mannréttinda- og lýðræðisskrifsstofu

Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri
Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir, sérfræðingur í lýðræðismálum
Eiríkur Búi Halldórsson, verkefnastjóri Hverfið mitt



Lýðræðisverkefni og samráðsnefndir

Innleiðing 
lýðræðisstefnu 

Reykjavíkurborgar

Hverfið mitt Ráð og samráðsnefndir 
sem heyra undir 

borgarráð



Lýðræðisstefna Reykjavíkurborgar –
starfshópur um innleiðingu 

Starfshópur um lýðræðisþátttöku og 
samráð við borgarbúa

Hverfið mitt

Ýmis samráðsverkefni og ráðgjöf

Verkefnin:



Lýðræðisstefna Reykjavíkurborgar

• Öll gögn á: reykjavik.is/lydraedisstefna
• Stefnan samþykkt í borgarstjórn þann 19. 

október 2021

• Erindisbréf starfshóps um innleiðingu 
samþykkt af Mannréttinda-, nýsköpunar-
og lýðræðisráði þann 25.nóvember 2021

• Óskað eftir tilnefningum í starfshópinn
• Fyrsti fundur þann 7. febrúar 2022

• Skipað í vinnuhópa eftir aðgerðum 

• Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir formaður -
Sérfræðingur í lýðræðismálum á mannréttinda-
og lýðræðisskrifstofu.

• Hulda Valdís Valdimarsdóttir - Fulltrúi skóla- og 
frístundasviðs

• María Níelsdóttir - Fulltrúi umhverfis- og 
skipulagssviðs

• Þráinn Hafsteinsson - Fulltrúi velferðarsviðs
• Hörður Hilmarsson - Fulltrúi fjármála- og 

áhættustýringarsviðs 
• Sunna Þrastardóttir - Fulltrúi þjónustu- og 

nýsköpunarsviðs
• Hulda Hólmkelsdóttir - Fulltrúi skrifstofu 

borgarstjórnar

Starfshópur um innleiðingu lýðræðisstefnu



Starfshópur um lýðræðisþátttöku og samráð við borgarbúa – langt ferðalag



Starfshópur um lýðræðisþátttöku og samráð við borgarbúa -hlutverk 
starfshópsins (úr erindisbréfi)

1. Að skapa heildræna hugbúnaðarlausn vegna samráðs og þátttöku íbúa. 

2. Að móta ferla til framtíðar í kringum nýju hugbúnaðarlausnina og stjórnsýslulegt utanumhald um 
lýðræðisverkefnin sem ávörpuð eru í skýrslunni sem tillögurnar grundvölluðust á.- í vinnslu

3. Að uppfæra þjónustu- og framkvæmdarferil Hverfisins míns í takt við nýja tímalínu með bætt samráð og 
betri þjónustu við íbúann að leiðarljósi auk þess að endurskoða verkefnið Hverfið mitt þannig að viðhalds-
og öryggisverkefni verði ekki lengur hluti af því og að þeim sé vísað í annan farveg, s.s. ábendingavefinn 
og/eða til íbúaráðanna. – lokið

4. Að móta til framtíðar eignarhald á hugbúnaðarlausninni fyrir Hverfið mitt þannig að það sé vel afmarkað 
og tryggt að það sé á hendi Reykjavíkurborgar. – í vinnslu

Starfshópur:
María Níelsdóttir USK
Inga Rún Sigurðardóttir USK
Andri Geirsson ÞON
Hlöðver Geir Tómasson ÞON
Eiríkur Búi Halldórsson MAR
Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir MAR



Ýmiskonar innlent og erlent samstarf:

Pace- skrifstofa borgarstjóra og 
borgarritara

Samband sveitarfélaga-heimsmarkmiðin

Almannaheill

Slóvakía –Transparancy International
Slóvakía- EES verkefni

Tékkland – Jihlava borg – EES verkefni



Hverfið mitt

• Hverfið mitt er íbúalýðræðisverkefni 
hjá Reykjavíkurborg

• Verkefnið snýst um að safna 
hugmyndum frá borgarbúum að 
nýjum og smærri verkefnum í öllum 
hverfum Reykjavíkurborgar

• Ferill verkefnisins skiptist í 
hugmyndasöfnun, rafræna kosningu 
og framkvæmd verkefna

• Kynningar- og auglýsingaherferð á 
meðan hugmyndasöfnun og 
kosning stendur yfir



Ferill verkefnisins

Yfirferð hugmynda

Uppstilling 
kjörseðla

Undirbúningur 
kosninga

Framkvæmdir



Helstu upplýsingar
• Hugmyndasöfnun og kosning fer fram í 

hverju hverfi fyrir sig 
• 850 milljónir skiptast á milli hverfa 

Reykjavíkurborgar
• Hugmyndirnar þurfa að uppfylla 

eftirfarandi skilyrði:
• vera nýframkvæmd
• vera framkvæmanlegar innan eins árs
• falla að skipulagi og stefnumótun 

Reykjavíkurborgar
• kosta minna en heildarupphæð hverfisins og 

krefjast ekki verulegs rekstrarkostnaðar
• vera á verksviði borgarinnar og vera á opnu 

svæði í borgarlandinu.



Takk fyrir
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