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Borgarráð

       

Á fundi forsætisnefndar þann 13. október 2017 var lagt fram bréf skrifstofu borgarstjórnar, 
dags. 11. október 2017, varðandi tillögu borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og 
Framsóknar og flugvallarvina frá 1. desember 2016 um ritun umræðna á fundum 
borgarstjórnar. Jafnframt var lögð fram umsögn fjármálaskrifstofu, dags. 4. ágúst 2017.

Forsætisnefnd tók undir umsagnir skrifstofu borgarstjórnar og fjármálaskrifstofu.

Helga Björk Laxdal
e.u.

     

Hjálagt:
Umsögn skrifstofu borgarstjórnar, dags. 11. október 2017
Umsögn fjármálaskrifstofu, dags. 4. ágúst 2017
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Forsætisnefnd

       

Tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina um ritun 

umræðna á fundum borgarstjórnar.

Á fundi borgarráðs 1. desember sl. var lögð fram svohljóðandi tillaga borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina: 

Lagt er til að umræður í borgarstjórn verði að nýju gerðar aðgengilegar á rituðu formi. 
Umræðurnar verði birtar á vefsíðu borgarinnar og almenningi þannig gert kleift að 
fletta upp ræðum um ákveðin mál eða ræðum kjörinna fulltrúa með sama hætti og gert 
er á vefsíðu Alþingis. Með því verður gagnsæi aukið varðandi starfsemi kjörinna 
fulltrúa og gagnavinnsla auðvelduð, t.d. þegar skýra þarf stefnumarkandi ákvarðanir 
borgarstjórnar eftir á.

Tillögunni var vísað til umsagnar forsætisnefndar sem óskaði í framhaldi eftir umsögn 
fjármálaskrifstofu sem barst 15. ágúst sl. Í kostnaðargreiningu skrifstofu borgarstjórnar sem 
vísað er til í umsögninni kemur fram að nauðsynlegt er að gera ráð fyrir a.m.k. einu stöðugildi 
sérhæfðs ritara á skrifstofu borgarstjórnar til að annast innslátt á ræðum. Einnig þarf að gera 
ráð fyrir sérhæfðum upptökubúnaði og breytingum á tölvukerfi. 

Skrifstofa borgarstjórnar hefur, í samræmi við stefnumörkun Reykjavíkurborgar um rafræna 
stjórnsýslu, lagt áherslu á það frá árinu 2012 að færa útsendingar borgarstjórnar til 
nútímalegri horfs. Var því tekin ákvörðun um það að hverfa frá hefðbundnum innslætti ræðna 
eins og áður þekktist og leggja þess í stað áherslu á beina útsendingu fundanna í útvarpi og á 
vef Reykjavíkurborgar. Einnig eru öll gögn borgarstjórnar nú aðgengileg öllum á vefnum frá 
því að fundur er boðaður. Skrifstofa borgarstjórnar leggur áherslu á að þeir fjármunir sem 
veittir eru til útsendingar borgarstjórnarfunda verði nýttir í tækniþróun svo unnt verði að taka 
næsta skref í bættu aðgengi á vefnum. Á verkefnalista skrifstofunnar er að bæta enn frekar 
leitarmöguleika á vefnum þannig að hægt verði að leita í myndupptökum að stökum ræðum 
einstakra borgarfulltrúa og ræðum um aðgreind málefni. Er því frekar mælt með því að gera 



stórátak á þeim vettvangi en með því að taka að nýju upp innslátt á ræðum.

Helga Björk Laxdal
skrifstofustjóri borgarstjórnar
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