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Íbúar ses - Markmið

● Að efla skilvirka rökræðu í samfélaginu

● Að gefa öllum tækifæri á að skiptast á skoðunum, 
rökum og  hugmyndum

● Að allir séu jafnir í samráðsvinnunni 

● Að öll gögn sem samfélagið metur gagnleg séu 
auðfundin og alltaf til staðar 



Virkni samráðsvefja

● Notendur búa sjálfir til efnið og stjórna vægi þess 

● Samvinnutæki fyrir stjórnendur og þá sem er 
stjórnað eða veita þeim umboð

● Jafningjar skiptast á hugmyndum, rökum og 
upplýsingum

● Gæðamat á hugmyndum og rökum með og á móti



Skuggaþing 2009



Betri Opin Reykjavík



Betri Reykjavík 2010

● Betri Reykjavík (Skuggaborg) var sett í loftið rúmri 
viku fyrir sveitarstjórnarkosningar óháð flokkum

● Öll framboð fengu sitt eigið svæði á vefnum

● Notað í meirihlutaviðræðum til að kalla eftir 
hugmyndum kjósenda

● Yfir 5000 notendur (10% kjósenda), hundruðir 
hugmynda og mikil virkni borgarbúa



Opin Reykjavík 2011

● Viðmót einfaldað og bætt í samstarfi við 
Reykjavíkurborg

● Handvirk tenging við borgarkerfið, efstu hugmyndir 
fara í vinnslu hjá fagráðum

● Tengir borgarbúa við stjórnendur og gefur 
kjósendum bein áhrif á ákvarðanatöku







Opin Reykjavík

● Ekki tilraunaverkefni heldur til frambúðar

● Bein, rafræn tenging við borgarkerfið

● Rafrænar kannanir og kosningar fyrir borgina, hverfi 
og jafnvel einstaka götur

● Bein áhrif borgarbúa fest í sessi



Your Priorities

● Samráðsvefir fyrir öll lönd heimsins

● Virkni sú sama og á Opinni Reykjavík

● Einfalt og þægilegt þýðingakerfi fyrir öll tungumál 
heimsins

○ Nú til á ensku, frönsku, íslensku og þýsku

● Valkvæð Google Translate þýðing á efni



Samráðsvefir geta verið

● Hugmyndabanki 

● Leið til að finna bestu rök með og á móti málum

● Tæki til ákvarðanatöku

● Vettvangur fyrir fjölbreytt samfélagsleg verkefni



● Kerfi okkar, Open Active Democracy sem keyrir Opna 
Reykjavík og Your Priorities, er tilnefnt til European 
eDemocracy Award 2011 sem er hluti af World eGov 
Forum 2011

Tilnefning til verðlauna



Gunnar Grímsson - gunnar@ibuar.is - 8978229

Sjálfseignarstofnunin Íbúar Samráðslýðræði
    http://ibuar.is - ibuar@ibuar.is

Takk fyrir 



● Skuggaþing - http://skuggathing.is/

● Opin Reykjavík - http://betrireykjavik.is/

● Your Priorities - http://www.yrpri.org/

● Íbúar - http://ibuar.is/
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