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Útdráttur 
Meginviðfangsefni eftirfarandi rannsóknar eru þátttökufjárhagsáætlunargerðir í 

sveitarfélögum á Íslandi. Um er að ræða tiltölulega nýja aðferðarfræði þátttökulýðræðis 

sem notuð er víðsvegar í heiminum og veitir almenningi tækifæri til ráðstöfunar á 

opinberu fjármagni.  

Markmið rannsóknarinnar er að leggja mat á umfang þátttökufjárhagsáætlunargerða 

í sveitarfélögum á Íslandi sem og hvaða tegundir verið er að nota hérlendis og hvaða 

fyrirmyndir voru hafðar til hliðsjónar við innleiðingu aðferðarfræðinnar. Tekin voru 

sérfræðiviðtöl við sjö einstaklinga, sex starfsmenn þeirra sveitarfélaga sem eru með 

verkefni sem falla að skilgreiningu þátttökufjárhagsáætlunargerða sem notast er við í 

rannsókninni ásamt fulltrúa frá sjálfseignarstofnuninni Íbúum samráðslýðræði. Auk 

viðtalanna var aflað fræðilegra gagna við vinnslu á rannsókninni. Áhersla var lögð á að 

tengja niðurstöður viðtalanna við skilgreiningar á þátttökufjárhagsáætlunargerð sem og 

kenningar fræðimanna um þátttökulýðræði.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að sex sveitarfélög hér á landi eru með 

verkefni sem falla að þeirri skilgreiningu á hugtakinu þátttökufjárhagsáætlunargerð sem 

notast er við í rannsókninni. Verkefnin eru að miklu leiti sambærileg og falla öll að þeirri 

tegund þátttökufjárahagsáætlunargerða sem kallast Framkvæmdir í samfélaginu. Í 

umræddum sex sveitarfélögum gefst íbúum tækifæri til ráðstöfunar á afmörkuðu 

opinberu fjármagni í gegnum ákveðið kerfi þar sem einstaklingar geta komið með 

hugmyndir að framkvæmdum sem þeir vilja sjá í sínu nærumhverfi. Ekki var ein sérstök 

fyrirmynd höfð til hliðsjónar við innleiðingu aðferðarfræðinnar hérlendis. Sveitarfélögin 

hafa mest megnis litið til hvors annars við innleiðingu þátttökufjárhagsáætlunargerða en 

hafa að einhverju leyti notast við fyrirmyndir frá Brasilíu og Bandaríkjunum.   
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Abstract  

The main object of this research is participatory budgeting in the municipalities in Iceland. 

Participatory budgeting is a relatively new methodology of participatory democracy 

which provides the public with an opportunity to participate in the allocation of public 

funds.   

The aim of the research is to assess the extent of participatory budgeting in 

municipalities in Iceland, as well as what types of the methodology are being used in 

Iceland for the implementation.   

Interviews were conducted with seven indivituals, six employees of the municipalities 

witch have projects of participatory budgeting and a reprecentative of a non-profit 

organization in cooperation with the municipalities. In addition to the inderviews, a data 

collection was conducted during the research. Emphasis was placed on linking the results 

of the interviews to definitions of participatory budgeting and theories of participatory 

democracy. 

The main finding of the study is that six municipalities in Iceland have implemented 

participatory budgeting. All of the projects are comparable and are classified as Public 

Work Programs. In the municipalities, residents have the opportunity to allocate a limited 

public capital through a specific system, where individuals can submit ideas for projects 

in their local community. The municipialities researched the methods in Brazil and the 

United States to some extent, but mainly looked towards each other when implementing 

the methodology. As a result, the projects have developed in a similar direction.  
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Formáli  

Rannsóknin Þátttökufjárhagsáætlunargerðir í sveitarfélögum á Íslandi er 30 eininga 

lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu (MPA) við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Vinna við rannsóknina hóft í lok árs 2017 og lauk á vorönn 2019. 

Leiðbeinandi rannóknarinnar var Eva Marín Hlynsdóttir lektor og fær ég henni mínar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og stuðning.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar eru þátttökufjárhagsáætlunargerðir í sveitarfélögum á 

Íslandi og er henni ætlað að meta umfang og tegundir þeirra aðgerða hérlendis. Er 

viðfangsefnið skoðað út frá kenningum fræðimanna um þátttökulýðræði og 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir. Viðfangsefnið var valið í samstarfi við leiðbeinanda og 

varð efnið fyrir valinu vegna þess að ekki hafa verið framkvæmdar rannsóknir hérlendis á 

þátttökufjárhagsáætlunargerðum sérstaklega og því talin þörf á slíkri rannsókn. Umfang 

og tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða var metið með því að taka sérfræðiviðtöl við 

sjö einstaklinga sem koma að þeim verkefnum sem framkvæmd hafa verið hérlendis og 

falla að þeirri skilgreiningu á þátttökufjárhagsáætlunargerð sem notast er við í 

rannsókninni. Viðmælendum mínum þakka ég fyrir að hafa gefið sér tíma til að ræða við 

mig og veita mér þær upplýsingar sem þurfti til að rannsóknin væri möguleg.  

Fjölmargir einstaklingar, ættingjar og vinir hafa létt undir við skrifin, hlustað á 

vangaveltur mínar um viðfangsefnið, komið með góð ráð og aðstoðað við yfirlestur og 

færi ég þeim mínar bestu þakkir. Að öðrum ólöstuðum vil ég sérstaklega þakka 

samstarfsfélögum mínum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Þá helst yfirmönnum 

mínum tveimur, Theódóru Sigurðardóttur og Stefáni Eiríkssyni, fyrir ómetanlegan 

stuðning og sveigjanleika sem gerði mér kleift að ljúka við rannsóknina. Einnig vil ég þakka 

samstarfskonum mínum Sigurlaugu Sigurðardóttur og Unni Margréti Arnardóttur 

sérstaklega, Sigurlaugu fyrir hvatningu og það að leyfa mér ekki að koma mér undan 

skilum og Unni Margréti fyrir þau fjölmörgu samtöl sem við höfum átt seinustu mánuði. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðning við vinnu á rannsókninni. 

Barnsföður mínum, Konráði Ragnari Sveinssyni, færi ég þakkir fyrir stuðning með syni 

okkar tvo á lokametrum rannsóknarinnar ásamt því að þakka sonum okkar, Sveini og 

Garðari Loga, fyrir skilning og þolinmæði á meðan á skrifunum stóð. Sérstakar þakkir fá 

einnig foreldrar mínir fyrir hvatningu og trú á mig í gegnum meistaranámið. Móðir mín, 
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Elín Árdís Sveinsdóttir, sem aðstoðaði við yfirlestur og er alltaf tilbúin að hlaupa undir 

bagga með mér og létta á álaginu og faðir minn, Garðar Björgvinsson, sem hefur eytt ótal 

klukkustundum í að hlusta á mig og ræða við mig um viðfangsefni námsins.  
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1 Inngangur  
Þátttökufjárhagsáætlunargerðir eru ein tegund aðgerða sem notaðar hafa verið til að 

auka þátttöku íbúa í málefnum sveitarfélaga. Um er að ræða aðgerðir sem gera íbúum 

sveitarfélags kleift að koma beint að ákvörðunartöku við útdeilingu á opinberu fjármagni. 

Markmið þátttökufjárhagsáætlunargerða er meðal annars að styrkja lýðræðið og auka 

þátttöku almennra borgara. Aðgerðirnar eiga upphaf sitt að rekja til brasilísku borgarinnar 

Porto Allegre þar sem þær komu fyrst fram á sjónarsviðið seint á níunda áratug síðustu 

aldar. Síðan þá hefur hugmyndafræðin ferðast til fjölda landa í öllum heimshlutum og er 

að finna í fjölbreyttum samfélögum. Þar er Ísland engin undantekning og hafa verkefni af 

þessu tagi verið að koma fram á sjónarsviðið hérlendis síðustu ár. Þessi hraða og 

umfangsmikla útbreiðsla hugmyndafræðinnar hefur gert það að verkum að töluverður 

fjöldi mismunandi tegunda hafa myndast og hafa þátttökufjárhagsáætlunargerðir verið 

lagaðar að mismunandi þörfum ólíkra samfélaga.  

Þátttökufjárhagsáætlunargerðir eru tiltölulega nýjar af  nálinni hérlendis og hafa lítið 

sem ekkert verið rannsakaðar. Þar af leiðandi var ákveðið að leitast við að leggja mat á 

umfang og tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi með þessari rannsókn. 

Farið verður yfir kenningar um þátttökulýðræði og svokallaða þátttökustiga sem 

notaðir eru til að meta raunveruleg áhrif íbúa. Þá verður farið yfir upphaf og sögu 

þátttökufjárhagsáætlunargerða, hvernig aðgerðirnar hafa ferðast um heiminn og helstu 

tegundir sem hafa komið fram. Rannsóknin sjálf miðar að því að meta umfang 

þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi, það er hversu mörg sveitarfélög hafa tekið upp 

þessa tegund áætlunargerða hérlendis, hversu lengi þær hafa verið við líði, hversu miklu 

fjármagni er varið í þessi verkefni innan sveitarfélaganna og hversu hátt hlutfall íbúa 

sveitarfélaganna taka þátt í verkefnunum ár hvert. Rannsókninni er einnig ætlað að meta 

hvaða tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða verið er að nota hérlendis, hvaða 

fyrirmyndum var unnið eftir við innleiðingu verkefnisins hjá sveitarfélaginu og að hvaða 

leiti íbúarnir taka þátt við útdeilingu á fjármagninu.  
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2 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 
Þessi kafli rannsóknarinnar snýr að þeim aðferðum sem notaðar voru við rannsóknina 

ásamt framkvæmd hennar. Í kaflanum er farið yfir markmið rannsóknarinnar og settar 

eru fram rannsóknarspurningar. Þá er farið yfir þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru 

sem og framkvæmd rannsóknarinnar. Farið verður yfir réttmæti, gæði og siðferðileg 

álitamál ásamt því að skoðaðar verða fyrri rannsóknir og lagt mat á framlag 

rannsóknarinnar til fræðasviðsins.  

2.1 Markmið rannsóknar 

Þátttökufjárhagsáætlunargerðir eru tiltölulega nýjar af nálinni hérlendis og hafa því ekki 

verið framkvæmdar umfangsmiklar rannsóknir á viðfangsefninu. Markmið þessarar 

rannsóknar er að meta hvert umfang þátttökufjárhagsáætlunargerða er í sveitarfélögum 

á Íslandi, þ.e. hversu mörg sveitarfélög hafa tekið upp þessar tegundir áætlunargerða og 

hversu umfangsmiklar þær eru innan þeirra. Markmiðið er einnig að leggja mat á hvaða 

tegundir verið er að nota hérlendis og út frá hvaða fyrirmyndum unnið er eftir.   

2.2 Rannsóknarspurningar  

Til að ná fram markmiðunum rannsóknarinnar sem tilgreind eru hér að framan voru settar 

fram eftirfarandi tvær rannsóknarspurningar:  

1. Hvert er umfang þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi?  

2. Hvaða tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða er verið að nota hérlendis? 

Hvorri spurningunni fyrir sig fylgja nokkrar undirspurningar. Fyrri rannsóknarspurningunni 

er ætlað að meta umfang þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi. Til þess að geta lagt 

mat á það þarf að svara eftirfarandi spurningum:  

• Hversu mörg sveitarfélög hafa tekið upp þátttökufjárhagsáætlunargerðir á 

Íslandi? 

• Hversu lengi hafa þessar aðgerðir verið framkvæmdar innan sveitarfélagsins? 

• Hversu miklu fjármagni er varið í verkefnið í hverju sveitarfélagi?  

• Hversu stórt hlutfall íbúa sveitarfélagsins tekur þátt í verkefninu? 
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Seinni rannsóknarspurningunni er ætlað að meta hvaða tegundir verið er að nota við 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir hérlendis og til að unnt sé að meta það þarf að svara 

eftirfarandi spurningum:  

• Hvaða fyrirmyndum var unnið eftir við innleiðingu 

þátttökufjárhagsáætlunargerða hjá sveitarfélaginu?  

• Hversu vel falla verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða í sveitarfélögum á 

Íslandi að skilgreiningunni á hugtakinu? 

• Að hvaða leiti taka íbúar þátt í útdeilingu á fjármagni sveitarfélagsins? Þ.e. er 

eingöngu um framkvæmdarverkefni að ræða eða er þátttaka möguleg í víðara 

samhengi? 

2.3 Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn flokkast sem tilviksrannsókn (e. case study), þar sem eitt tilvik, þ.e. 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir, er greint nákvæmlega og ítarlega og ekki er leitast eftir 

samanburði (Bryman, 2012). Tilviksrannsóknir leitast við að skilja á djúpstæðan hátt 

tilvikið sem um ræðir út frá þeim gögnum sem safnað er við rannsóknina án þess að leitast 

eftir orsakasamhengi né er ætlunin með tilviksrannsóknum að yfirfæra niðurstöðurnar 

yfir á annan hóp eða þýði. Tilviksrannsóknir gefa upp mynd af fyrirbærinu sem rannsakað 

er á sem sannastan hátt og eru því í eðli sínu lýsandi (Stark og Torrance, 2005). Þar af 

leiðandi er sjónarhorn rannsóknarinnar lýsandi (e. descriptive). Með því sjónarhorni er 

verið að gefa mikilvægar upplýsingar um ástand mála án þess að sýna fram á af hverju 

hlutirnir eru eins og þeir eru (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Lýsandi rannsóknir 

gera grein fyrir fyrirbæri án þess að reynt sé að hafa áhrif á eða breyta neinu varðandi það 

(Hart, 2005).  

Rannsóknaraðferðin sem notuð var við þessa rannsókn er eigindleg rannsóknaraðferð 

(e. qualitative research). Creswell (2014) segir rannsakandann sjálfan vera í lykilhlutverki 

í eigindlegum rannsóknum, rannsakandinn safni sjálfur gögnum en notast ekki við 

spurningarlista eða önnur verkfæri sem eru hönnuð af öðrum en honum sjálfum. 

Uppspretta gagna í eigindlegum rannsóknum segir Creswell að geti verið fjölbreytilegar 

og mismunandi í einu og sömu rannsókninni, til að mynda sé hægt að notast við 

fyrirliggjandi gögn, þátttökuathugun eða taka viðtöl. Rannsakandinn greinir síðan gögnin 
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ítarlega, myndar á þeim skilning og skiptir þeim upp í flokka og þemu sem liggja þvert á 

öll rannsóknargögnin. 

Þá segir hann einnig að eigindlegar rannsóknir eigi sér oftast stað á vettvangi þar sem 

þátttakendur eru í þeirra náttúrulega umhverfi en ekki t.d. á rannsóknarstofu. Telur hann 

að með því móti sé hægt að tala beint við fólk og sjá hvernig það bregst við og hegðar sér 

í sínu náttúrulega umhverfi varðandi sitt faglega sérsvið. 

2.4 Framkvæmd rannsóknar  

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2017 þegar rannsakandi sat áfangann 

Rannsóknaráætlanir og rannsóknarsnið meistararitgerða (STJ302F) sem jafnframt var 

kenndur af leiðbeinanda rannsóknarinnar, Evu Marín Hlynsdóttur. Í þeim áfanga fór fram 

undirbúningsvinna fyrir rannsóknina og var rannsóknaráætlunin fullmótuð ásamt drögum 

að tímaáætlun. Tekin var ákvörðun um viðfangsefni rannsóknarinnar á þeim tíma og 

töluvert efni lesið um þátttökufjárhagsáætlunargerðir. Áætlað var að vinna rannsóknina 

sjálfa á haustmánuðum 2018 og voru skrifin því lögð til hliðar á fyrstu mánuðum ársins. 

Vinna við rannsóknina fór aftur af stað um mitt sumar 2018 og var unnið að henni 

meðfram vinnu fram á vor 2019.  

Byrjað var á því að lesa umfangsmikið efni um þátttökufjárhagsáætlunargerðir í 

heiminum, bæði sögu áætlunargerðanna og ferðalag þeirra um heiminn. Rannsakandi 

hafði ekki heyrt um viðfangsefnið áður og þurfti því að afla töluverðra heimilda til að 

öðlast djúpan skilning á efninu. Þær aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina voru 

annarsvegar gagnaöflun og hins vegar voru tekin sérfræðiviðtöl.   

2.4.1 Gagnaöflun  

Gagnaöflun rannsóknarinnar fór þannig fram að heimildir til ritunar á fræðilega kafla 

rannsóknarinnar voru fundnar á vefnum, í bókum og í ritrýndum tímaritum. Einnig var 

umfang þátttökufjárhagsáætlunargerða metið að hluta til með gagnaöflun og þá helst af 

heimasíðum sveitarfélaganna og vefsíðum verkefnanna. Haft var samband við öll 

sveitarfélög landsins, byrjað var á að senda tölvupóst og við þeim fengust þónokkur svör. 

Haft var samband símleiðis við þau sveitarfélög sem ekki höfðu svarað tölvupóstinum að 

tveimur vikum liðnum. Við þessa gagnaöflum fengust upplýsingar um það hvaða 

sveitarfélög á Íslandi eru með verkefni sem falla að þeirri skilgreiningu á 
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þátttökufjárhagsáætlunargerð sem notast er við í þessu tilfelli og voru þau sveitarfélög 

valin sem þátttakendur í rannsókninni. Við gagnaöflun rannsóknarinnar fengust einnig 

þær upplýsingar að sjálfseignarstofnun að nafni Íbúar samráðslýðræði1 hafi verið leiðandi 

þegar aðferðarfræðin var tekin upp hérlendis og var því ákveðið að þau yrðu einnig 

þátttakandi í rannsókninni. Haft var samband með tölvupósti við sveitarfélögin og óskað 

eftir viðtali við einstaklinga sem vinna að verkefninu innan sveitarfélagsins, sem og óskað 

var eftir viðtali við fulltrúa frá Íbúum ses. Við þessa einstaklinga voru tekin sérfræðiviðtöl 

(Abels og Behrens, 2009).  

2.4.2 Sérfræðiviðtöl  

Tekin voru viðtöl við alls sjö einstaklinga, sex starfsmenn sem vinna að verkefnum 

þátttökufjárhagsáætlunargerða í þeim sveitarfélögum á Íslandi sem eru með þessa 

tegund áætlunargerða og fulltrúa frá Íbúum ses.   

Viðtölin voru öll djúpviðtöl þar sem spurningarnar voru hafðar opnar og ekki var gert 

ráð fyrir ákveðnum svörum. Gerður var viðtalsvísir sem hafður var til hliðsjónar þegar 

viðtölin voru tekin en ekki var um stöðluð viðtöl að ræða sem gerði það að verkum að 

hægt var að spyrja frekar út í áhugaverð atriði sem komu upp í viðtölunum (Wang og Park, 

2016). Stærstur hluti viðmælenda var staðsettur á höfuðborgarsvæðinu og voru viðtöl við 

þá framkvæmd augliti til auglitis en tvö viðtöl fóru í gegnum síma. Tilgangur þeirra viðtala 

sem tekin voru við starfsmenn sveitarfélaganna var að fá sem nákvæmastar upplýsingar 

um verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerðar hjá sveitarfélaginu. Tilgangur viðtalsins við 

fulltrúa Íbúa ses. var að fá upplýsingar um forsögu og upphaf aðgerðanna hérlendis sem 

og að afla upplýsinga um rafræna kerfið sem sveitarfélögin hafa verið að nota við 

framkvæmd verkefnanna. 

Þátttakendur í rannsókninni eru Reykjavíkurborg með verkefnið Hverfið mitt, 

Kópavogsbær með verkefnið Okkar Kópavogur, Mosfellsbær með verkefnið Okkar Mosó, 

Seltjarnarnesbær með verkefnið Nesið okkar, Bolungarvíkurkaupstaður með verkefnið 

Betri Bolungarvík og Garðabær með verkefnið Betri Garðabær.  Eins og fyrr segir var óskað 

eftir viðmælanda frá öllum þessum sveitarfélögum.  

                                                      
1 Sjálfseignarstofnunin Íbúar samráðslýðræði: Hér eftir kallað Íbúar ses.  
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Unnur Margrét Arnardóttir, verkefnastjóri lýðræðis- og lýðheilsumála, hjá 

Reykjavíkurborg var fyrst til svars. Unnur Margrét hefur unnið að verkefninu Hverfið mitt 

hjá Reykjavíkurborg frá árinu 2014. Rannsakandi mælti sér mót við Unni Margréti í 

Ráðhúsi Reykjavíkur þann 10. október 2018.    

Næsta viðtal var tekið við Róbert Viðar Bjarnason, framkvæmdarstjóra Íbúa ses., þann 

28. nóvember 2018 og fór það viðtal fram í gegnum síma. Tveimur dögum seinna eða 

þann 30. nóvember 2018 var tekið viðtal við Sigríði Björgu Tómasdóttur, almannatengil 

Kópavogsbæjar. Sigríður Björg hefur ásamt öðrum unnið að verkefninu Okkar Kópavogur 

frá upphafi og fór viðtalið fram á bæjarskrifstofu Kópavogsbæjar.  

Fjórða viðtalið var síðan tekið við Óskar Þór Þráinsson, verkefnastjóra skjalamála og 

rafrænnar stjórnsýslu, hjá Mosfellsbæ. Óskar Þór vinnur að verkefninu Okkar Mosó og 

hefur gert það frá upphafi. Rannsakandi mælti sér mót við Óskar á bæjarskrifstofu 

Mosfellsbæjar, þann 4. apríl 2019. Sama dag, þann 4. apríl 2019, fór rannsakandi á 

bæjarskrifstofu Seltjarnarnesbæjar og tók þar viðtal við Maríu Björk Óskarsdóttur, 

sviðstjóra menningar- og samskipta, en hún vann að verkefninu Nesið okkar á síðasta ári.  

Í vikunni á eftir, eða þann 9. apríl 2019, hitti rannsakandi þær Sunnu Stefánsdóttur, 

samskipta og kynningarfulltrúa, og Sólveigu Helgu Jóhannsdóttur, skipulagsfræðing, í 

Ráðhúsi Garðabæjar. Sunna og Sólveig eru að vinna að fyrsta umgangi verkefnisins Betri 

Garðabær. Seinasta viðtalið var tekið þann 15. apríl 2019, viðtalið fór fram í gegnum síma 

og var viðmælandi Helgi Hjálmtýsson, markaðs- og kynningarfulltrúi hjá Bolungarvík sem 

vann að verkefninu Betri Bolungarvík í fyrra.  

Öll viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og voru þau á bilinu 37 til 92 mínútur að 

lengd. Að viðtölum loknum voru þau afrituð orð fyrir orð af upptökunum og var 

heildarfjöldi innsleginna orða 29.229. Eftir að viðtölin höfðu verið skrifuð upp var leitað 

eftir sameiginlegum þemum í innihaldi þeirra og voru viðtölin flokkuð eftir þeim (Wang 

og Park, 2016). Þau þemu sem fram komu í viðtölunum voru eftirfarandi:  

• Tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða  

• Ferli verkefnanna  

• Tímalengd og endurtekning  
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• Kynningar og upplýsingagjöf  

• Fjármagn og vægi  

• Þátttaka  

• Helstu áskoranir  

• Framtíð verkefnanna 

Að lokum voru niðurstöður viðtalanna teknar saman og þær tvinnaðar saman við þær 

kenningar og hugmyndir sem farið er yfir í fræðilega kafla rannsóknarinnar. Með því er 

dregin upp lýsandi mynd af þátttökufjárhagsáætlunargerðum á Íslandi. 

2.5 Réttmæti og gæði 

Innra réttmæti þ.e. trúverðugleika rannsóknarinnar var reynt að hámarka með ýmsum 

aðferðum. Þar má helst nefna að við skrif á fræðilega kafla rannsóknarinnar var notast við 

töluverðan fjölda heimilda (Hart, 2005) sem og að nægum tíma var ráðstafað í 

undirbúning viðtalanna og viðtölin sjálf. Fræðilega kaflanum var að mestu lokið þegar 

farið var af stað í viðtölin og er talið að það hafi gert það að verkum að þekking 

rannsakanda á efninu hafi verið orðin það góð að það tryggði sem mest gæði 

viðtalsvísisins. Áhersla var lögð á að hlusta á viðmælendur af kostgæfni og niðurstöðunum 

velt fyrir sér. Áður en rannsóknin var birt var sannreynt það sem haft var eftir 

viðmælendum. Það var gert með því að spyrja þá hvort fullyrðingar sem settar eru fram í 

rannsókninni hafi verið rétt skildar. Rannsóknin var borin undir aðra aðila, þá helst 

leiðbeinanda, sem kom með gagnlegar ábendingar um hvað betur mátti fara (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Stöðugleiki rannsóknarinnar var tryggður með því að vanda vel til verka og lýsa 

nákvæmlega aðferðum sem farið var eftir þannig að annar aðili gæti endurtekið 

rannsóknina og fengið svipaða niðurstöðu. Að lokum var reynt að hámarka hlutleysi 

rannsakanda. Það var gert með því að viðhorf rannsakanda gagnvart rannsóknarefninu 

voru skoðuð og sett til hliðar. Reynt var að gæta hlutleysis eins og hægt var í viðtölum og 

skrifum. Svör og gögn sem gengu þvert á hugmyndir rannsakanda voru skoðaðar 

sérstaklega ásamt öllum frávikum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 



17 

2.6 Áhættumat 

Helsta áhætta verkefnisins var fólgin í því að velja viðmælendur og fá þá til að taka þátt. 

Þar sem viðfangsefnið er enn lítið umfangs á Íslandi var talið mikilvægt að ná tali af sem 

flestum úr þýðinu. Ef eitt sveitarfélag af þeim sex sem eru með verkefni 

þátttökufjárhagsáætlunargerðar á Íslandi hefði ekki gefið kost á viðtali hefði það haft 

afgerandi áhrif á niðurstöðurnar. Að lokum hefði óöryggi rannsakanda getað haft áhrif á 

útkomu viðtalanna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) og var því 

staðið vel að undirbúningi og lagt upp úr réttu hugarfari áður en viðtölin voru tekin.   

2.7 Siðferðileg álitamál  

Helsta siðferðilega álitamál sem talið var að gæti komið upp við vinnslu á rannsókninni er 

að rannsakandi er starfsmaður á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hjá 

Reykjavíkurborg þar sem verkefnið Hverfið mitt fer fram. Hætta er á því að rannsakandi 

upplifi skuldbindingar gagnvart Reykjavíkurborg og samstarfsfélögum sínum sem vinna að 

verkefninu.  Hins vegar vinnur rannsakandi ekki sjálfur að verkefninu Hverfið mitt og var 

ákvörðun um viðfangsefnið tekin áður en rannsakandi hóf störf á skrifstofunni. 

Rannsakandi upplýsti alla þátttakendur um þessi tengsl í upphafi viðtala og var 

sérstaklega meðvituð um að halda hlutleysi við alla vinnslu á rannsókninni (Lilleker, 2003).  

Það að þátttakendur samþykktu að taka þátt í viðtali var litið á sem samþykki fyrir 

þátttöku. Þátttakendur voru upplýstir í upphafi viðtals um tilgang rannsóknarinnar, lengd 

hennar og framkvæmd ásamt því að þeim var gefið tækifæri til að spyrja spurninga sem 

snúa að rannsókninni eða þátttöku þeirra (Háskóli Íslands, e.d.).  

2.8 Fyrri rannsóknir  

Þessi rannsókn fjallar um þátttökufjárhagsáætlunargerðir sem er ein aðferð 

þátttökulýðræðis. Töluvert hefur verið skrifað um þátttökulýðræði bæði á Íslandi og 

erlendis en lítið hefur verið um rannsóknir á þátttökufjárhagsáætlunargerðum 

sérstaklega.  

Gunnar Kristinsson (2014) skrifaði meistararitgerð sína í opinberri stjórnsýslu um 

hlutverk hverfisráða í þátttökulýðræði. Þar rannsakaði hann virkni hverfisráða í þremur 

sveitarfélögum á Íslandi auk áhrifa þeirra á þátttökulýðræðið og áhrif þeirra á 

ákvörðunartöku sveitarfélaga. Gunnar notaði meðal annars kenningar um 
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rökræðulýðræði og þátttökustiga við gerð rannsóknarinnar. Hann komst að þeirri 

niðurstöðu að hverfisráðin hafi eflt þátttökulýðræði af mismiklu mæli þar sem þau séu 

mis virk en ekki hafi verið hægt að finna dæmi um að hverfisráðin hafi haft áhrif á 

ákvarðanir sveitarstjórnanna í veigamiklum málum.  

Anna Guðmunda Andrésdóttir (2014) skrifaði meistaraprófsritgerð í opinberri 

stjórnsýslu um þátttöku íbúa í aðalskipulagsgerð og breytingu á íbúaþátttöku eftir hrunið 

2008. Markmið rannsóknar Önnu Guðmundu var að greina hver áhrif efnahagshrunsins 

og nýrra skipulagslaga væru á samráð við íbúa og hagsmunaaðila við gerð aðalskipulags. 

Hún kemst að þeirri niðurstöðu að áhugi íbúa á skipulagsgerð hafi ekki aukist eftir hrun 

og heldur ekki íbúaþátttaka. Hún telur þó að aðgerðir og möguleikar til þátttöku hafi 

breyst mikið eftir að ný skipulagslög tóku gildi. 

Meistaraprófsritgerð Svanhildar Eiríksdóttur (2013) í opinberri stjórnsýslu fjallaði um 

virkni samráðsvefjarins Betri Reykjavík í ljósi íbúalýðræðis. Svanhildur kannaði hvort og 

þá með hvaða hætti Betri Reykjavík hefði styrkt íbúalýðræði innan Reykjavíkurborgar þ.e. 

hvort vefsvæðið hafi aukið aðkomu íbúa að málefnum og rekstri borgarinnar. Hún 

studdist við kenningar um íbúalýðræði, þátttökulýðræði og rökræðulýðræði. 

Meginniðurstaða Svanhildar er sú að Betri Reykjavík sé góð byrjun í átt að auknu 

íbúalýðræði. Hún taldi þó að það skorti stefnumið og að skilgreina þurfi aðkomu kjörinna 

fulltrúa að vefnum til þess að bæta upplýsingaflæði og samráð.  

Í meistaraprófsritgerð sinni í opinberri stjórnsýslu rannsakaði Valur Rafn Halldórsson 

(2011) ungmennaráð sveitarfélaga á Íslandi. Hans meginspurningar voru hvort 

ungmennaráð sveitarfélaganna hafi áhrif á ákvörðunartöku sveitarfélagsins, hvort þau 

séu virk og hvernig þau séu skipuð. Við rannsóknina notast hann við lýðræðiskenningar 

og þá sérstaklega kenningar um þátttökulýðræði, þar með talið þátttökustiga. Valur 

kemst að þeirri niðurstöðu að í þeim þremur sveitarfélögum sem hann skoðaði hafi 

ungmennaráðin haft áhrif á ákvörðunartöku sveitarfélagsins og með tilkomu þeirra hafi 

íbúalýðræði aukist.  

Þá skrifaði einnig Ásta Þorleifsdóttir (2010) meistaraprófsritgerð sína í opinberri 

stjórnsýslu um þátttöku íbúa í stjórnun sveitarfélaga. Þar leitast hún við að tengja saman 

kenningar um íbúalýðræði og aðferðir við þekkingar- og þátttökustjórnun. Ásta kemst að 
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þeirri niðurstöðu að virkt samráð við íbúa sveitarfélags og þátttaka þeirra í stefnumótun 

auki gæði stjórnsýslunnar.  

Meistararitgerð Sigrúnar Maríu Kristinsdóttur (2009) í umhverfis- og auðlindafræði 

fjallaði að hluta til um þátttökulýðræði sem og doktorsritgerð hennar. 

Meistaraprófsritgerð Sigrúnar var um þátttöku íbúa í undirbúningi álversuppbyggingar. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa, 

sveitarstjórnarstarfsmanna, minnihlutafulltrúa og íbúa þriggja sveitarfélaga þar sem álver 

hafa verið byggð eða bygging álvers er fyrirhuguð. Hún rannsakaði einnig hvort 

íbúalýðræði væri virkt þegar ákvörðun um álversbyggingu væri tekin og hvort 

íbúalýðræðið hefði áhrif á ákvörðun stjórnvalda. Helstu niðurstöður Sigrúnar Maríu voru 

að íbúalýðræði hefur lítið að segja um álversuppbyggingu. Hún segir almennan stuðning 

vera við byggingu álvers í þeim sveitarfélögum sem hún skoðaði en telur alvarlegt að 

raddir þeirra sem eru á mótfallnir byggingunni fá ekki að heyrast. Doktorsritgerð Sigrúnar 

Maríu (2014) í umhverfis- og auðlindafræði og mannfræði fjallaði um þverfaglega 

rannsókn sem ætlað var að skapa og prófa íbúaþátttökuferli fyrir samfélög. Með 

íbúaþátttökuferlinu er samfélögum ætlað að komast nær sjálfbærni og félagslegu 

jafnrétti. Rannsóknin var framkvæmd af Háskóla Íslands á árunum 2009-2013 og var hluti 

af stærri alþjóðlegri rannsókn sem kallast Samleiðniverkefnið (e. the Converge Project).  

Ella Kristín Karlsdóttir (2008) skrifaði ritgerð til meistaraprófs í félagsráðgjöf sem 

fjallaði um félagsauð, félagsráðgjöf og íbúalýðræði. Þar kannar hún tengslin milli þessara 

þriggja þátta og kemst meðal annars að því að það sé ekki neinn einn þáttur sem leiði til 

aukins félagsauðs.  

Þá fjallaði meistararitgerð Jóns Viðars Pálmasonar (2018) í opinberri stjórnsýslu við 

Háskóla Íslands um íbúasamráð í tengslum við þátttöku Reykjavíkurborgar í verkefni 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aldursvænar borgir. Hann kemst að þeirri 

niðurstöðu að gildi þess að hafa íbúaþátttöku á tveimur þátttökustigum sé mikið. Þá 

kemst hann einnig að því að vægi staðbundinna þátta sé nokkurt og telur hann það benda 

til að æskilegt geti verið að skipuleggja verkefnið eftir hverfum. 

Einnig hafa þónokkrar BA ritgerðir í stjórnmálafræði verið skrifaðar um 

þátttökulýðræði. Þar má helst nefna lokaverkefni Ólafar Rúnar Gunnarsdóttur (2017) sem 

og verkefni Bryndísar Rósar Sigurjónsdóttur (2015). Báðar rannsökuðu þær nýjan kafla 
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sveitarstjórnarlaganna um samráð við íbúa sem bætt var við lögin árið 2011. Tilgangurinn 

með verkefni Ólafar var að kanna afstöðu kjörinna sveitarstjórnarmanna til hins nýja kafla 

sveitarstjórnarlaganna meðan Bryndís skoðaði hvernig sveitarfélögin á Íslandi hafa nýtt 

sér þennan kafla. Meginniðurstöður í rannsókn Ólafar eru að tækifæri til samráðs í 

íslenskum sveitarfélögum sé góð og að almennt sé þekking sveitarstjórnarmanna á 

samráði góð. Vilji til samráðs meðal sveitarstjórnarmanna sé fyrir hendi en hún telur samt 

sem áður að það vanti töluvert upp á áhugann. Markmiðið með verkefni Bryndísar var að 

komast að því hvort X. kafli sveitarstjórnarlagana hefði einhverju breytt varðandi samráð 

sveitarstjórna við íbúa sveitarfélags. Bryndís komst að þeirri niðurstöðu að gildistaka 

laganna hefðu litlu breytt hvað þetta varðar.  

Önundur Páll Ragnarsson (2010) og Aron Guðmundsson (2019) skrifuðu einnig BA 

ritgerðir sínar í stjórnmálafræði um þátttökulýðræði. Ritgerð Önundar fjallaði um fjórar 

helstu íbúakosningar á Íslandi þar sem mest áhersla var lögð á kosningu um stækkun 

álvers Alcan í Hafnarfirði. Önundur kemst að því að helst sé boðað til kosninga í málum 

sem geta talist óþægileg fyrir stjórnmálaflokka en að ekki sé alltaf farið eftir 

niðurstöðunni. Aron skrifaði um íbúalýðræði í Ísafjarðarbæ. Í rannsókninni skoðaði hann 

hvort að aukin þátttaka íbúa og fulltrúa sveitarfélagsins í íbúalýðræðismálum myndi skila 

sér í meira trausti á milli þessara aðila. Hans helstu niður voru þær að aukið samráð og 

þátttaka geti skilað sér í meira trausti milli aðilana en telur hann að þátttaka ein og sér 

skapi ekki meira traust.   

Það er ljóst að töluverður fjöldi rannsókna hafa verið gerðar hérlendis á 

þátttökulýðræði. Ekki hefur verið skrifað sérstaklega um þátttökufjárhagsáætlunargerðir 

og því er þessi rannsókn gagnleg viðbót við fræðasviðið.  
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3 Sveitarfélögin á Íslandi  
Á Íslandi eru tvö stjórnsýslustig, annarsvegar landsstjórn og hins vegar sveitarstjórnir 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2006). Til sveitarstjórna er kosið sérstaklega og 

greinast þær því frá landsstjórninni ásamt því að þær hafa töluvert sjálfstæði. Þar má helst 

nefna réttinn til þess að afla sér sjálfstæðra tekna með skattinnheimtu (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007). Skipting landssvæða í sveitarfélög er algengt stjórnunarform og 

skiptast langflest lýðræðisríki í heiminum upp í með þessum hætti (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2006). Ísland skiptist upp í fjölda lítilla sveitarfélaga og eru þau þegar þetta 

er ritað alls 72 talsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.).  

Ýmis rök eru á bak við skiptingu í sveitarfélög, þar má helst nefna að ákveðnar 

ákvarðanir sem varða mikilvæga hagsmuni eða tiltekinn stað sé best að taka sem næst 

þeim sem það mun hafa áhrif á (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2006). Einnig er talið 

að skipting í sveitarfélög stuðli að valddreifingu og auki frelsi, það að sveitarfélögin sjái 

sjálf um að veita íbúum sínum þjónustu geri þau samkeppnishæf og komi í veg fyrir 

einokun ríkisvaldsins. Þá hefur því verið haldið fram að sveitarfélögin geti sinnt opinberri 

þjónustu með hagkvæmari hætti en ríkið. Auk þess er talið að sveitarfélögin stuðli að 

þátttöku íbúa sinna og efli með þeim samborgaralegar dyggðir (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2007).  Það er talið líklegra að skipan í sveitarfélög leiði til betri ákvörðunartöku en ef 

landsstjórnin sæi eingöngu um það auk þess að almenningur sætti sig betur við 

niðurstöðuna með þessu fyrirkomulagi. Þá hafa fleiri borgarar auðveldari aðgang að 

þátttöku á sveitarstjórnarstiginu og það gefur fleiri íbúum tækifæri til að hafa áhrif en ef 

stjórnsýslustigið væri eitt (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2006). 

Á Norðurlöndunum er víðast hvað skýr verkaskipting á milli landsstjórnar og 

sveitarfélaganna þar sem landstjórnin sér að mestu leyti um að móta almennar reglur og 

sjá til þess að þeim sé fylgt eftir. Auk þess sér landssjórnin um að að gæta öryggis og 

hagsmuna ríkisins út á við. Hins vegar sjá sveitarfélögin um almenna þjónustu við 

borgarana. Á Íslandi er þessi verkaskipting ekki eins skýr og er það talið vera vegna þess 

hve smá íslensk sveitarfélög eru. Það geri það að verkum að landsstjórnin hafi meiri 

afskipti af opinberri þjónustu en ella og flókið hefur reynst að fela sveitarstjórnarstiginu 

verkefni til umsjónar (Gunnar Helgi Kristinsson, 2001).   
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Þau verkefni sem sveitarfélögin hafa til umsjónar eru fjölbreytileg, en þau má helst 

flokka í tvennt, annarsvegar lögbundin verkefni og hins vegar ólögbundin verkefni. Alþingi 

felur sveitarfélögum með lögum ýmiss verkefni sem flokkast sem lögbundin en þau hafa 

utan þess ramma leyfi til þess að sinna öðrum verkefnum sem ekki er kveðið á um í lögum 

svo framalega sem þau séu ekki bönnuð með lögum eða að öðrum aðilum sé skylt að 

sinna þeim (Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir, 2012). 

Þau sveitarfélög sem eru þátttakendur í þessari rannsókn eru Reykjavíkurborg, 

Kópavogsbær, Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Bolungarvíkurkaupstaður og Garðabær.  

Fjölda íbúa í þessum sveitarfélögum má sjá í Töflu 1 hér að neðan. 

Tafla 1. Íbúafjöldi í þeim sveitarfélögum sem eru þátttakendur í rannsókninni (Þjóðskrá, 2018).  

Sveitarfélag Íbúafjöldi 
Reykjavíkurborg 127.903 

Kópavogsbær  36.717 

Mosfellsbær  11.283 

Seltjarnarnesbær 4.618 

Bolungarvíkurkaupstaður 942 

Garðabær  15.869 

 

Eins og sést á töflunni hér fyrir ofan er töluverður munur á íbúafjölda sveitarfélaganna 

eða allt frá 942 manns í Bolungarvíkurkaupstaði og upp í 127.903 manns í 

Reykjavíkurborg. Bolungarvíkurkaupstaður er staðsettur á Vestfjörðum en öll hin 

sveitarfélögin sem eru þátttakendur í rannsókninni eru hluti af höfuðborgarsvæðinu.  
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4 Þátttökulýðræði á sveitarstjórnarstiginu 
Til þess að geta fjallað um þátttökulýðræði sérstaklega þarf fyrst að gera grein fyrir 

hugtakinu lýðræði. Fjölmargar skilgreiningar hafa verið settar fram á hugtakinu og ekki 

eru allir á eitt sammála um fyrir hvað það stendur. Í bók sinni Hin mörgu andlit lýðræðisins 

segir Gunnar Helgi Kristinsson (2014) að lýðræði geti birst í ólíkum myndum. Hann leitast 

við að skilgreina hugtakið og verður sú skilgreining sem hann setti fram notuð hér. Gunnar 

sagði að lýðræði væri „það stjórnarform sem uppfyllir lágmarksskilyrði um jafnan rétt til 

þátttöku og sanngirni í samkeppni um völd“ (bls. 11).  

Í skilgreiningu Gunnars kemur fram að uppfylla þurfi lágmarksskilyrði um jafnan rétt 

til þátttöku og má því gera ráð fyrir því að þátttaka sé undirstaða lýðræðis. Á Íslandi er 

svokallað fulltrúalýðræði sem felur í sér að almenningur kýs fulltrúa til að taka ákvarðanir 

fyrir sig og framselur þannig vald sitt til þess fulltrúa (Strøm, 2000). Sú lágmarksþátttaka 

sem fylgir fulltrúalýðræði er því að mæta á kjörstað og kjósa þessa fulltrúa.  

Seinustu áratugi hefur verið vaxandi áhugi á aukinni þátttöku umfram kosningu 

fulltrúa víða um heim og þá sérstaklega á sveitarstjórnarstiginu. Rannsóknir bæði 

hérlendis og erlendis sýna að meiri ánægja sé með stjórnun og þjónustu í þeim 

sveitarfélögum sem hafa komið sér upp virkri samráðsmenningu auk þess að þær 

sveitarstjórnir njóti meira trausts. Þá er talið að aukið samráð við íbúa sveitarfélags stuðli 

að betri ákvörðunartöku og auki sátt íbúa um niðurstöðurnar (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2014).  

Samráð við íbúa getur verið lögbundið. Hérlendis má þar helst nefna skipulagslög og 

sveitarstjórnarlög. Eitt af markmiðum skipulagslaga nr. 123/2010 er „að tryggja að 

samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að honum sé gefið 

tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra áætlana“. 23. gr sömu laga 

kveður á um að svæðisskipulagsnefnd eigi að taka saman lýsingu á skipulagsverkefnum, 

þegar vinna við gerð svæðisskipulagstillögu hefst, þar sem fram kemur meðal annars 

hvernig samráði og kynningu verði háttað gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. 

Lögin kveða á um sömu skilyrði við gerð aðalskipulags sbr. 30. gr og deiliskipulags sbr. 40. 

gr.  

Árið 2011 komu einnig út ný sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 og í þeim er að finna 

kafla um samráð sem ekki er að finna í eldri lögum. Þar er að finna ýmis ákvæði sem snúa 
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að lýðræðislegri þátttöku í sveitarfélögum. Í athugasmendum með frumvarpinu kemur 

meðal annars fram að það sé ekki tilgangur kaflans að lögbinda hvernig sveitarstjórnir eigi 

að útfæra samráð við íbúa sína heldur að setja ákveðnar leiðbeinandi reglur um ákveðnar 

leiðir til samráðs sem sveitarstjórnir geta nýtt sér (Þingskjal 1250, 2010-2011).  

Tíundi kafli sveitarstjórnalaganna fjallar um samráð við íbúa. 102. gr. þess kafla segir 

til um rétt íbúa til áhrifa á stjórn sveitarfélags. Þar segir:   

 Sveitarstjórn skal leitast við að tryggja íbúum sveitarfélagsins og þeim sem njóta 
þjónustu þess möguleika til að taka þátt í og hafa áhrif á stjórn sveitarfélagsins og 
undirbúning stefnumótunar.  

Áhrif íbúa má m.a. tryggja með:  

1. virkri upplýsingagjöf til íbúa,  

2. samráði við íbúa, svo sem á borgarafundum eða íbúaþingum og í íbúakosningum,  

3. skipun íbúa- og notendaráða,  

4. því að skipuleggja starfsemi sveitarfélagsins eftir staðbundnum forsendum,  

5. samstarfi eða annarri aðstoð við íbúa sem vilja vinna að málefnum 
sveitarfélagsins. 

Þessi lög heimila þar af leiðandi sveitarfélögunum að fara í víðtækt samráð við íbúa en 

setja þó litlar skyldur um það. Það er því að miklu leyti undir sveitarstjórnunum sjálfum 

komið hvenær og hvernig þau hátta samráði við íbúa sína.  

Þátttaka íbúa getur verið ýmsum vandkvæðum háð. Til að mynda er talið vera algengt 

vandamál að ákveðnir hópar taki ekki þátt þegar boðið er upp á samráð í sveitarfélögum. 

Afleiðingar þess að útiloka ákveðna hópa er sú að sumar raddir heyrast ekki sem getur 

leitt að sér minna traust til stjórnvalda frá þeim hópum (Michels og De Graaf, 2010). Einnig 

getur verið flókið að meta í hvaða tilfellum á að bjóða íbúum að borðinu, á hvaða stigum 

ákvörðunartöku og að hve miklu leyti. Samband íslenskra sveitarfélaga (2017) gaf út 

handbók um Íbúasamráð í sveitarfélögum og þátttöku íbúa með það að markmiði að 

aðstoða sveitarfélög á Íslandi við þessi málefni. Í þeirri handbók er meðal annars notast 

við svokallaða þátttökustiga til aðstoðar við að meta hvenær og að hversu miklu leyti fara 

á í samráð við íbúa sveitarfélags.  
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4.1 Þátttökustigar  

Þátttökustigar  (e. ladder of citizen participation) hafa töluvert verið notaðir seinustu ár 

til að meta þátttöku íbúa í samfélagi. Sherry R. Arnstein (1969) var fyrst fræðimanna til að 

setja fram þessa tegund stiga. Þar flokkaði hún stig þátttöku í átta mismunandi þrep eftir 

því hversu mikil áhrif íbúar hafa í raun og veru. Síðan þá hafa þátttökustigar víða verið 

notaðir til að ákveða hversu mikið samráð skal hafa við íbúa. Nokkrar útfærslur hafa 

komið fram og algengt er að þrep hafi verið sameinuð eða þeim fækkað. Sem dæmi má 

nefna einföldun Gunnars Helga Kristinssonar (2005) þar sem hann fækkaði þrepunum 

niður í þrjú. Þá setti sænska sveitarfélagasambandið einnig fram stiga þar sem þrepin eru 

fimm og verður notast við þá útfærslu af stiganum í þessari rannsókn.  

 

Mynd 1. Þátttökustigi eins og sænska sveitarfélagasambandið setur hann fram. 

Ástæða þess að ákveðið er að styðjast við stiga sænska sveitarfélagasambandsins er 

tvíþætt. Annars vegar hefur Samband íslenskra sveitarfélaga litið töluvert til Svíþjóðar 

þegar kemur að stefnumótun (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017) og hins vegar falla 

þrep stigans ágætlega að íslenskum sveitarstjórnarlögum. Eins og sést á myndinni hér fyrir 

ofan eru þrepin í sænska stiganum fimm og eiga þau sér skírskotun í upphaflegu skref 

Arnsteins. Hér að neðan verður sérstaklega fjallað um hvert stig fyrir sig.  

4.1.1 Upplýsingagjöf 

Fyrsta þrep þátttökustigans er upplýsingagjöf. Til að íbúar geti tekið þátt þurfa þeir að 

hafa upplýsingar um viðfangsefnin og er upplýsingagjöf því grundvallar skilyrði fyrir allri 

þátttöku (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2012). Vönduð upplýsingagjöf til íbúa ásamt gegnsæi  

stjórnsýslunnar varðandi mikilvæga þætti í ákvörðunartöku sveitarfélagsins getur átt þátt 

í að skapa traust og samstöðu (Gunnar Helgi Kristinsson, 2014). Þá er kveðið á um 
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upplýsingar um málefni sveitarfélags í sveitarstjórnarlögunum, 103. gr. laganna segir að 

sveitarstjórn skuli upplýsa íbúa sína um áætlanir sem sveitarfélag hefur til meðferðar og 

ákvörðunar og varða þá með almennum hætti. Það sama gildi um einstök mál sem hafa 

verulega þýðingu fyrir sveitarfélagið. Sveitarfélagið skal leitast við að veita íbúum 

upplýsingar um áhrif slíkra mála og áætlana á þjónustu sveitarfélagsins til skemmri og 

lengri tíma, fjárhag þess, umhverfi og markmið sem að er stefnt (Sveitastjórnarlög nr. 

138/2011).  

Helstu einkenni upplýsinga sem þátttökuforms eru að um einhliða form er að ræða 

þar sem íbúum gefst tækifæri til að fá upplýsingar, spyrja spurninga og fá svör. Íbúar fá 

þar af leiðandi eingöngu að vita um þær ákvarðanir sem eru til meðferðar í sveitarstjórn 

en hefur ekki áhrif á ákvörðunartöku með beinum hætti. Dæmi um aðferðir sem hægt er 

að nota við upplýsingagjöf eru fréttabréf, heimasíður, almennir fundir og opin hús 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017).   

4.1.2 Samráð  

Annað þrep þátttökustiga sænska sveitarfélagasambandsins er samráð (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2017). Samráð felur í sér að sveitarstjórn tekur á móti 

sjónarmiðum íbúa og fjallar um þau, til dæmis með því að gefa íbúum kost á að koma á 

framfæri kvörtunum og fyrirspurnum. Sveitarstjórnir geta einnig átt samráð við íbúa  með 

því að fá viðbrögð frá íbúum varðandi tillögur, greiningar og valkosti ákveðinna málefna 

eða málaflokka (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2012).    

Helstu einkenni þessa þátttökuforms eru að sveitarfélagið leitast eftir sjónarmiðum 

íbúa. Íbúar fá að láta í ljós skoðanir en oftast er eingöngu um eitt skipti að ræða. Dæmi 

um aðferðir sem notaðar eru á þessu þrepi eru skoðanakannanir, samráðshópar, 

hverfisgöngur og íbúapallborð (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017).  

4.1.3 Rökræða 

Þriðja þrep þátttökustigans er rökræða þar sem íbúum gefst tækifæri til að hitta aðra íbúa 

sveitarfélagsins, koma sjónarmiðum sýnum á framfæri og hlusta á sjónarmið annarra 

(Anna Guðrún Björnsdóttir, 2012). Með rökræðu eiga sér stað samræður um sameiginleg 

málefni við stefnumótun eða ákvörðunartöku sem getur haft áhrif á niðurstöðu í 

samfélagsmálum. Þá leitast íbúar við að beita rökum til að komast að niðurstöðu og 
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sannfæra aðra um eigin skoðanir. Með þessu móti heyrast raddir íbúa ótruflaðar og geta 

hjálpað íbúum að komast að sameiginlegri niðurstöðu eða öðlast sameiginlegan skilning 

á málefnum (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2012). 

Helsta einkenni rökræðu sem þátttökuforms eru skoðanaskipti íbúa og ólíkt 

samráðsferlinu er um endurtekna viðburði að ræða en ekki einstakan atburð. Dæmi um 

aðferðir eru rökræðukaffi, notendaráð, íbúaþing og opnir fundir (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2017).    

4.1.4 Áhrif - hlutdeild 

Fjórða þrep þátttökustigans er áhrif – hlutdeild. Þetta þrep felur í sér að íbúarnir frá 

tækifæri til að taka þátt í að vinna að málefni frá upphafi til enda (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2017). Það er að íbúar fá að fylgja sveitarstjórninni í gegnum allan ferilinn, 

allt frá því að greina að þörf sé á breytingu, þróa lausnir í samvinnu, taka þátt í að velja 

lausn og hvernig á að framkvæma hana. Lokaákvörðun er þó enn í höndum 

sveitarstjórnarinnar á þessu þrepi (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2012).  

Helsta einkenni þessa þreps er að íbúar fá að skipuleggja og framkvæma aðgerðir og 

dæmi um aðferðir sem hægt er að nota á þessu þrepi eru vinnuhópar og framtíðarsmiðjur 

sem eru vettvangur til að skapa samtal og tengsl og fá íbúa og sveitarstjórnir til að vinna 

saman (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017).  

4.1.5 Þátttaka í ákvörðunartöku  

Fimmta og síðasta þrepið í stiganum er þátttaka í ákvörðunartöku og er jafnframt 

hámarks þátttaka íbúa. Til þess að komast á þetta efsta þrep þátttöku þarf að fara í 

gegnum öll hin skrefin á undan, þ.e. íbúar þurfa að hafa nóg af upplýsingum, hafa tækifæri 

til að láta í ljós skoðanir, rökræða, hafa áhrif og að lokum ákveða. Í þessu skrefi er um að 

ræða framsal valds frá sveitarstjórn til íbúa, nefnda og/eða ráða sem sjá þá um 

ákvörðunartöku. Hér er vert að hafa í huga að þessu formi þátttöku fylgja ákveðnar 

lagalegar takmarkanir, sveitastjórnir geta ekki framselt vald sitt til almenning að öllum 

verkefnum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017).  

Dæmi um þetta þátttökuform eru íbúakosningar eða atkvæðagreiðslur. 

Atkvæðagreiðslur geta verið ráðgefandi eða bindandi. Í ráðgefandi atkvæðagreiðslum er 

lokaákvörðun í höndum sveitarstjórnar en bindandi atkvæðagreiðslur hafa endanlegt 
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ákvörðunarvald (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2006). Annað dæmi um þátttöku í 

ákvörðunartöku er viðfangsefni þessarar rannsóknar, þ.e. 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir.  
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5 Þátttökufjárhagsáætlunargerðir 
Þátttökufjárhagsáætlunargerðir (e. participatory budgeting) eru ein tegund aðgerða sem 

notaðar eru til að auka þátttöku íbúa í sveitarfélögum. Notkun þessara aðgerða hefur 

verið að aukast undanfarin ár og er talið að seinustu 15 árin hafi þetta verið eitt 

áhrifaríkasta opinbera stjórntækið í heiminum hvað varðar þátttökulýðræði (Sintomer, 

Herzberg og Röcke, 2008). Um er að ræða aðgerðir sem gera íbúum kleift að taka beinan 

þátt við ráðstöfun á opinberu fjármagni. Markmið þessara aðgerða er að gera þátttöku 

íbúa í stefnumótun og ákvörðunum skilvirkari (Wampler og Hartz-karp, 2012) ásamt því 

að nútímavæða stjórnsýsluna, styrkja lýðræðið og auka jafnrétti í samfélaginu (Sintomer 

o.fl., 2008).  

Þær aðferðir sem notaðar eru við þessa tegund fjárhagsáætlunargerða eru 

fjölbreyttar og eru mismunandi frá einu sveitarfélagi til annars og á milli landa. Í þessum 

kafla verður farið yfir upphaf og sögu aðgerðanna og hvernig þær hafa þróast og ferðast 

um heiminn, leitast verður við að skilgreina hugtakið þátttökufjárhagsáætlunargerð auk 

þess að farið verður yfir mismunandi tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða.  

5.1 Upphaf þátttökufjárhagsáætlunargerða – Saga Porto Allegre 

Þátttökufjárhagsáætlunargerðir eiga upphaf sitt að rekja til borgarinnar Porto Allegre í 

Brasilíu. Borgin er með ríkari borgum Brasilíu en bilið milli lágtekju- og hátekjufólks þar er 

mikið eins og tíðkast í landinu. Fyrir níunda áratug seinustu aldar einkenndist stjórnun og 

stjórnsýsla í landinu af spillingu og fyrirgreiðslu. Það var algengt á sveitarstjórnarstiginu 

að stjórnmálamenn væru háðir einstaklingum úr hagkerfinu og að þeir keyptu atkvæði 

með fjármunum eða innantómum kosningarloforðum (Sintomer o.fl., 2008).   

Við borgarstjórnarkosningarnar í Porto Allegre árið 1985 komu aðgerðarsinnar frá 

hverfaráðum borgarinnar fram með kröfu um að borgarstjórnin myndi setja á laggirnar 

kerfi þar sem samfélagið gæti haft stjórn á útdeilingu fjármuna. Ekki varð úr þeim 

aðgerðum á því kjörtímabili en árið 1988 komst Verkalýðsflokkurinn (e. The Worker Party) 

til valda og var maður að nafni Olívio Dutra kosinn borgarstjóri (Ganuza og Baiocchi, 

2012). Í kosningarherferð flokksins var lögð áhersla á lýðræðislega þátttöku og innleiðingu 

þátttöku við forgangsröðun fjármagns. Talað var um að hefð væri fyrir því í borginni að 

fjármagni væri eytt í hverfum milli- og efristéttar borgarinnar. Helsta markmið flokksins 
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var að jafna dreifingu fjármuna og að fátækari hverfi fengju sanngjarnari útdeilingu á 

opinberu fé (The World Bank, 2007).   

Dutra og Verkalýðsflokkurinn vildi sýna fram á nýja stjórnunarhætti og betri pólitík og 

að starf flokksins væri frábrugðið því sem áður þekktist í samfélaginu. Þrýstingur frá 

hverfaráðum borgarinnar var því til staðar auk þess að flokkurinn vildi breytingar og má 

því segja að frumkvæðið að þátttökufjárhagsáætlunargerðum hafi bæði átt sér stað í efstu 

stigum stjórnsýslunnar sem og hjá íbúum (Sintomer o.fl., 2008). Árin 1990 og 1991 var 

verkefnum af þessu tagi komið í framkvæmd og til varð hugtakið participatory budgeting 

(Ganuza og Baiocchi, 2012) sem hefur verið þýtt á íslensku sem 

þátttökufjárhagsáætlunargerð.  

Upphaflega var hugmynd hverfaráðanna þannig að forgangsröðun á útdeilingu 

fjármagns í borginni yrði rædd við leiðtoga íbúana í hverju hverfi borgarinnar fyrir sig. Það 

átti að fara þannig fram að fulltrúar frá stærri samtökum borgarinnar eins og kirkjum, 

félagasamtökum og fleiri hagsmunaaðilum myndu koma saman og rökræða tillögur 

borgarstjórnarinnar um forgangröðun. Borgarstjórnin tók hins vegar þá ákvörðun að 

umræðufundir vegna þátttökufjárhagsáætlunargerðar yrðu opnir öllum íbúum 

borgarinnar án þess að þeir tilheyrðu sérstakri stofnun eða félagi. Hugsunin var að hver 

einasti íbúi gæti verið þátttakandi og að allir hefðu jafna rödd (Ganuza og Baiocchi, 2012).   

Fyrst um sinn tóku íbúarnir þátt í að forgangsraða útdeilingu fjármuna og þá 

sérstaklega hvað varðar innviði þess. Það fól meðal annars í sér forgangsröðun á svæðum 

sem átti að leggja vatnslagnir í, hvar átti að setja gangstéttar og götuljós svo eitthvað sé 

nefnt. Íbúar fóru jafnt og þétt að taka þátt í fleiri verkefnum (Swedish Association of Local 

Authorities and Region, 2010) og fljótlega fóru allar kröfur samfélagsins til stjórnvalda í 

gegnum ferli þátttökufjárhagsáætlunargerðarinnar og öðrum leiðum var lokað. Þar af 

leiðandi fóru nær öll samskipti íbúa við stjórnsýsluna fram á þessum vettvangi. Þetta hafði 

það í för með sér að ómögulegt var að fá styrki, fjárfestingar eða koma á laggirnar 

verkefnum í borginni án þess að fara í gegnum ferlið. Helsta markmiðið með þessu var að 

útrýma spillingu á sveitarstjórnarstiginu og tryggja jafnan möguleika allra íbúa. Til þess að 

gera þetta mögulegt var ekki eingöngu innleitt kerfi þátttökufjárhagsáætlunargerða 

heldur þurfti að endurskipuleggja alla ferla í stjórnsýslunni.  
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Árangur þátttökufjárhagsáætlunargerða í Porto Allegre er gríðarlegur. Talið er að 

með þessum aðgerðum hafi tekist að uppræta spillingu í borginni. Fátækir íbúar urðu 

sýnilegri og virkari þátttakendur í samfélaginu og fóru að sjá árangur af þátttöku sinni og 

kjör þeirra bötnuðu. Stjórnsýsluferlar löguðust og byggðu á gagnsæi og þátttöku (Ganuza 

og Baiocchi, 2012). 

Fljótlega eftir innleiðingu þátttökufjárhagsáætlunargerða í Porto Allegre fór 

hugmyndafræðin að breiðast um Brasilíu og Suður Ameríku. Sífellt fjölgaði þeim 

sveitarfélögum sem tóku upp þessar aðgerðir og fljótlega upp úr aldamótum fóru þær að 

færast til annarra heimsálfa (Swedish Association of Local Authorities and Region, 2010).  

5.2 Útbreiðsla hugmyndafræðinnar  

Frá upphafi þátttökufjárhagsáætlunargerða í Brasilíu í lok níunda áratugs síðustu aldar 

hefur hugmyndafræðin breiðst út um allan heim. Samkvæmt Ganuza og Baiocchi (2012) 

fór útbreiðslan fram í tveimur fösum sem skarast rétt fyrir aldamót. Þeir segja að í fyrri 

fasanum hafi þátttökufjárhagsáætlunargerðir ferðast sem heildstætt sett af aðferðum til 

umbóta á stjórnsýslunni. Á þeim tíma hafi þetta verið verkefni vinstri flokka 

stjórnmálanna og talið vera árangursríkt stjórntæki sem myndi leiða til aukins jafnréttis í 

samfélaginu og bættra stjórnsýsluhátta. Hugmyndafræðin ferðaðist hratt um Brasilíu og 

að einhverju leyti til Suður Ameríku og má segja að þetta hafi verið nokkurskonar 

tískufyrirbrigði sem kosningaloforð og pólitísk stefna vinstri flokka.  

Seinni fasinn sögðu Ganuza og Baicocchi (2012) að hafi hafist upp úr aldamótum en 

þá hafi orðið breyting á þessari hugsun, aðgerðirnar fóru að fá heimsathygli og fljótlega 

fóru báðar hliðar stjórnmálanna að innleiða þessa tegund fjárhagsáætlunargerða. Einnig 

hafi hugsunin breyst úr því að vera heilstætt sett aðgerða yfir í að vera einstakt stjórntæki 

sem væri aðlagað að þörfum samfélagsins á hverjum stað fyrir sig. Þá segja þeir að í 

Evrópu hafa þátttökufjárhagsáætlunargerðir að mestu leyti verið teknar upp sem 

sérstakur ferill en stjórnsýslunni og starfsháttum hefur ekki verið umbreytt eins og gerðist 

í Porto Allegre.  

Í dag eru þátttökufjárhagsáætlunargerðir pólitískt hlutlaust stjórntæki og eru 

aðgerðir í framkvæmd í öllum heimsálfum (Ganuza og Baicocchi, 2012). Eins og fyrr segir 

ferðuðust þær fyrst um Brasilíu og þaðan út um Suður Ameríku. Árið 2013 var talið að 

tilraunir með þátttökufjárhagsáætlunargerðir í Suður Ameríku væru á bilinu 618 – 1.130, 
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þar með talið um 300 í Brasilíu. Á þeim tíma var það um það bil einn þriðji af öllum 

þátttökufjárhagsáætlunargerðum í heiminum en þá mátti finna á bilinu 1.269 – 2.778 

tilraunir víðsvegar um heiminn. Dreifingu þátttökufjárhagsáætlunargerða um heiminn 

árið 2012 má sjá á myndinni hér fyrir neðan.  

 

Mynd 2. Þátttökufjárhagsáætlunargerðir í heiminum (2012)(Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development, 2013). 

Eins og sést á myndinni hér að ofan hefur Evrópa verið sú heimsálfa sem 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir hafa dreifst um hvað hraðast og árið 2012 var fjöldi 

aðgerða í Evrópu orðinn svipaður og í Suður Ameríku. Þau lönd í Evrópu sem eru hvað 

mest leiðandi á þessu sviði eru Spánn, Ítalía, Frakkland og Þýskaland (Federal Ministry for 

Economic Cooperation and Development, 2013). 

5.3 Skilgreining á hugtakinu  

Með aukinni útbreiðslu þátttökufjárhagsáætlunargerða til mismunandi svæða heimsins 

hafa óhjákvæmanlega þróast mismunandi aðferðir. Ólík lönd og ólík svæði hafa 

mismunandi þarfir og því hefur fjöldi tegunda komið fram á sjónarsviðið sem gera það 

mögulegt að halda utan um þarfir mismunandi hópa (Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development, 2013). Þessi fjöldi tegunda gerir það að verkum að nánast 

ómögulegt er að bera saman aðferðir og það sem kallað er þátttökufjárhagsáætlunargerð 

á einum stað fellur ekki undir þá skilgreiningu annarsstaðar (Sintomer o.fl., 2008).  
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Í grunninn eru þátttökufjárhagsáætlunargerðir kerfi sem gera almennum borgurum 

kleift að taka þátt í ráðstöfun eða útdeilingu á opinberu fjármagni (Federal Ministry for 

Economic Cooperation and Development, 2013). Hvernig hugmyndarfræðin er svo 

útfærð er misjafnt og því mikilvægt að skilgreina nákvæmleg hvað átt er við í hverju tilfelli 

sem fjallað er um aðgerðirnar. Í þessari rannsókn verður notast við skilgreiningu frá 

Sintometer, Herzberg, Röcke og Allegretti (2012) en þau settu fram fimm lágmarks skilyrði 

sem aðgerðir þurfa að uppfylla til þess að geta talist sem þátttökufjárhagsáætlunargerð. 

Skilyrðin eru eftirfarandi:  

1. Fara verður fram umræða um fjárhagsáætlunarferlið, þ.e. hvernig ráðstafa eigi 
fjármunum. Oftast er um að ræða ráðstöfun á afmörkuðu fjármagni. 

2. Sveitarfélagið, eða annað dreifstýrt stjórnsýslustig sem á kjörinn fulltrúa og 
hefur vald yfir fjármunum t.d. hverfaráð, verður að taka þátt í umræðunum.  

3. Ferlið verður að vera endurtekið ár frá ári. Þar af leiðandi ef að um einstaka 
kosningu eða framkvæmd er að ræða er það ekki 
þátttökufjárhagsáætlunargerð.  

4. Verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerðar verður að eiga sinn eigin vettvang 
innan stjórnsýslunnar þar sem umræða og rökræður fara fram. Þetta þýðir að 
ekki er nægjanlegt að umræða fari fram á sveitarstjórnarfundum því þá væri 
það innan annars vettvangs. Ekki er heldur talið nóg að íbúar fái að koma með 
tillögur um ferlið heldur verður að fara fram umræða og íbúar verða að fá 
tækifæri til að eiga samskipti sín á milli. Þessi umræða þarf þó ekki endilega að 
leiða til ákvörðunartöku.  

5. Niðurstöðum ferilsins verður að fylgja ábyrgð og þátttakendur eiga að fá 
endurgjöf. Þeir verða að vita hvaða áhrif vinna þeirra hafði og mikilvægt að 
skipuleggjendur veiti upplýsingar um hvað varð af hugmyndunum. 

5.4 Mismunandi tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða 

Eins og fyrr segir hafa komið fram á sjónarsviðið fjöldi tegunda af 

þátttökufjárhagsáætlunargerðum. Ekki er nein ein leið talin vera ákjósanlegust eða 

algengust til innleiðingar. Um er að ræða vítt sett af meginreglum sem stjórnvöld innleiða 

til að koma til móts við staðbundnar aðstæður (Wampler og Hartz-karp, 2012). Þar af 

leiðandi er ekki eitt ríkjandi líkan þátttökufjárhagsáætlunargerða í heiminum heldur 

margar fjölbreyttar aðferðir og tilraunir (Sintomer o.fl., 2008).  
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Alþjóðabankinn (e. World Bank) (2007) tilgreinir tvær meginstefnur sem 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir hafa tekið í heiminum. Annars vegar stefnu þar sem íbúar 

taka þátt í ákvörðunartöku varðandi aðgerðir og framkvæmdir í samfélaginu (e. public 

work programs) og hins vegar þar sem íbúar koma að forgangsröðun almennra útgjalda 

sveitarfélagsins (e. participatory budgeting thematics) og verður notast við þær megin 

stefnur í þessari rannsókn til að leggja mat á hvaða tegundir 

þátttökufjárhagsáætlunargerða er verið að nota á Íslandi.   

5.4.1 Framkvæmdir í samfélaginu  

Samkvæmt Alþjóðabankanum (2007) er önnur megin stefnan sem 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir hafa tekið í heiminum sú að íbúar taka þátt í úthlutun á 

fjármagni til ákveðinna framkvæmdaverkefna í samfélaginu. Um sérstök 

framkvæmdaverkefni í þágu íbúana sé að ræða, allt frá því að laga ákveðnar götur upp í 

að veita nýja tegund heilbrigðisþjónustu. Þessi tegund áætlunargerða telur bankinn að 

gagnist meginþorra íbúanna þar sem hún felur í sér framkvæmd á ákveðnum verkefnum.  

Það að huga sérstaklega að ákveðnum framkvæmdaverkefnum gefi íbúum beinan aðgang 

að uppbyggingu í samfélaginu. Þegar þátttakendur hafa valið ákveðið verkefni hafi orðið 

til sú krafa á stjórnvöld að verkefnið verði framkvæmt. Þegar stjórnvöldum tekst síðan 

með árangursríkum hætti að framkvæma verkefnin sjái þátttakendur að ákvarðanir þeirra 

hafi jákvæðar breytingar í för með sér. Þetta hjálpi því til við að bæta traust til stjórnvalda 

þar sem íbúar trúa því að staðið sé við þau loforð sem gefin eru.   

Þá telur Alþjóðabankinn (2007) að þátttökufjárhagsáætlunargerðir sem snúa að 

framkvæmdum í samfélaginu geri samfélögum kleift að stuðla að sinni eigin framþróun. 

Með þessum aðgerðum sé gert ráð fyrir því að íbúar skilji vandamál sín betur en stjórnvöld 

og séu því betur í stakk búin til þess að tengja verkefni samfélagsins við eigin þarfir. 

Algengt er að hverfi byrji á því að velja lítil verkefni til framkvæmda en eftir því sem meiri 

árangur næst fara íbúar að hugsa stærra og koma með fjölbreyttari hugmyndir að því 

hvernig er hægt að móta stefnur og framkvæma umfangsmeiri verkefni. Með því að veita 

íbúum aukið vald til ákvörðunartöku með þessum hætti sé verið að auka dreifstýringu í 

ákvörðunartökuferlinu. 

Helsti kosturinn við þessa stefnu þátttökufjárhagsáætlunargerða skv. bankanum er 

að þær veita íbúum jafnan aðgang að ákvörðunartöku á útdeilingu opinbers fjármagns. 
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Það hefur tíðkast í sveitarfélögum víðsvegar um heiminn að ákveðnir hagsmunaaðilar hafi 

mikil áhrif á framkvæmd verkefna. Með því að innleiða þátttökuferilinn í 

ákvörðunartökuna er vonast til þess að koma í veg fyrir frændhygli og stuðla að því að allir 

sitji við sama borð og að því leiði að til verði ný tegund stjórnmála. Einnig er talið að þessar 

aðgerðir stuðli að auknum skilningi íbúa á sveitarstjórnarstiginu. Þeir skilji betur skiptingu 

valds og ábyrgð stjórnvalda sem leiði af sér að kröfur þeirra rati á réttan stað innan 

stjórnsýslunnar og stuðli því að bættum stjórnsýsluferlum.  

5.4.2 Forgangsröðun fjárveitinga  

Hin megin stefnan sem þátttökufjárhagsáætlunargerðir hafa tekið í heiminum skv. 

Alþjóðabankanum (2007) er forgangsröðun fjárveitinga. Telur bankinn að þessi stefna 

horfi meira almennt á fjárhagsáætlunarferlið og snúi að forgangsröðun á útdeilingu 

fjármagns sveitarfélagsins. Megintilgangur þessara aðgerða sé að auka lýðræði í 

stefnumótunarferlum með því að veita íbúum vald til ákvörðunartöku og að þessi tegund 

áætlunargerða hvetji þátttakendur til að mynda sér sýn. Með því aukist skilningur íbúa á 

borginni í heild frekar en að einbeitingin fari í verkefni einstakra hverfa.   

Í skilgreiningu Alþjóðabankans kemur fram að fyrsta skrefið í þátttöku íbúa við 

forgangsröðun fjárveitinga sé upplýsingagjöf stjórnvalda um þær stefnur sem eru í gangi 

í sveitarfélaginu á þeim tíma. Næsta skref er endurteknar umræður íbúa þar sem farið er 

yfir stefnurnar og forgangsröðun stjórnvalda metin. Þriðja og seinasta skrefið í ferlinu er 

síðan endurmat þátttakenda á forgangsröðun stjórnvalda.  

Enn sem komið er telur bankinn algengast að íbúar séu eingöngu að forgangsraða 

þeim stefnum sem stjórnvöld eru nú þegar að vinna eftir en lítið sé um að íbúar komi með 

tillögur að nýjum stefnum.  Þar af leiðandi séu þátttakendur að forgangsraða fjármunum 

eftir þeim verkefnum stjórnvalda sem þau telja mikilvægust. Þar má sem dæmi nefna að 

auka fjármagn til mæðraverndar eða til rannsókna á ákveðnum sjúkdómum. Íbúar vinni 

þannig náið með stjórnvöldum að forgangröðun á útgjöldum sveitarfélagsins þar sem 

stjórnvöld koma með sérfræðiþekkingu sína og íbúar segja til um forgangsröðun.  

Helsta áhættan við þessar aðgerðir telur bankinn vera að upplýsingagjöf um 

stefnurnar kemur eingöngu frá stjórnvöldum. Talsmenn ákveðinna stefna séu því líklegir 

til að leggja aukinn metnað í kynningu á þeim stefnum og reyna að sannfæra íbúa um að 

forgangsraða út frá því. Ef talsmenn stefnunnar eru sannfærandi getur það leitt af sér að 
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þátttakendur endurspegli forgangröðun stjórnvalda og þátttakan verði þar af leiðandi 

ekki hlutlaus og þá er ekki lengur um lýðræðislegt ferli að ræða.  

Þá telur Alþjóðabankinn (2007) að mikill munur sé á gæðum umræðu og rökræðu frá 

einu sveitarfélagi til annars í heiminum. Þekking íbúa á stefnum stjórnvalda sé oft 

takmörkuð á sama tíma og einstaklingar hafa mismunandi áhuga á málefnum. Til dæmis 

sé algengt að einstaklingar brenni fyrir ákveðnum hugsjónum en hafa takmarkaða 

þekkingu á öðrum stefnum sveitarfélagsins. Hætta sé á því að vel upplýstir pólitískir 

aðgerðasinnar reyni að leiða eða yfirtaka umræðurnar og algengt sé að þetta eigi sér stað 

á fyrstu árum innleiðingarinnar. Aftur á móti hefur reynslan sýnt þeim að þeim mun 

lengur sem þátttökufjárhagsáætlunargerðir eru í gangi hjá sveitarfélaginu þeim mun 

betur verða íbúar upplýstir um málefni þess og gæði áætlunargerðanna aukist samhliða 

því.  
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6 Þátttökufjárhagsáætlunargerðir í sveitarfélögum á Íslandi  
Þátttökufjárhagsáætlunargerðir eru tiltölulega nýjar af nálinni hérlendis og hefur 

takmarkað verið skrifað um viðfangsefnið á íslensku. Var því ákveðið að leggja mat á 

umfang og tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi með þessari eigindlegu 

rannsókn. Eins og farið var yfir í kafla 2 hér að framan var haft samband við öll 

sveitarfélögin á landinu og aflað upplýsinga um hvort íbúar sveitarfélagsins fái að hafa 

aðkomu að ráðstöfun á fjármagni sveitarfélagsins og þá með hvaða hætti. Við þá athugun 

kom í ljós að ýmis mismunandi verkefni eru í gangi hjá sveitarfélögunum en sex þeirra eru 

með verkefni sem falla að skilgreiningu þátttökufjárhagsáætlunargerða sem notast er við 

í þessari rannsókn. Þau skilyrði sem verkefnin þurftu að uppfylla til þess að verða hluti af 

rannsókninni eru út frá skilgreiningu Sintomers o.fl. (2002) sem farið var yfir í kafla 5.3 

hér að framan og eru eftirfarandi:   

1. Fara verður fram umræða um fjárhagsáætlunarferlið, þ.e. hvernig ráðstafa eigi 
fjármunum. Oftast er um að ræða ráðstöfun á afmörkuðu fjármagni. 

2. Sveitarfélagið, eða annað dreifstýrt stjórnsýslustig sem á kjörinn fulltrúa og 
hefur vald yfir fjármunum t.d. hverfaráð, verður að taka þátt í umræðunum.  

3. Ferlið verður að vera endurtekið ár frá ári. Þar af leiðandi ef að um einstaka 
kosningu eða framkvæmd er að ræða er það ekki 
þátttökufjárhagsáætlunargerð.  

4. Verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerðar verður að eiga sinn eigin vettvang 
innan stjórnsýslunnar þar sem umræða og rökræður fara fram. Þetta þýðir að 
ekki er nægjanlegt að umræða fari fram á sveitarstjórnarfundum því þá væri 
það innan annars vettvangs. Ekki er heldur talið nóg að íbúar fái að koma með 
tillögur um ferlið heldur verður að fara fram umræða og íbúar verða að fá 
tækifæri til að eiga samskipti sín á milli. Þessi umræða þarf þó ekki endilega að 
leiða til ákvörðunartöku.  

5. Niðurstöðum ferilsins verður að fylgja ábyrgð og þátttakendur eiga að fá 
endurgjöf. Þeir verða að vita hvaða áhrif vinna þeirra hafði og mikilvægt að 
skipuleggjendur veiti upplýsingar um hvað varð af hugmyndunum. 

Þau sveitarfélög á Íslandi sem eru með samráðsverkefni sem uppfylla ofangreind skilyrði 

að mestu eða öllu leiti eru Reykjavíkurborg með verkefnið Hverfið mitt, Kópavogsbær 

með verkefnið Okkar Kópavogur, Mosfellsbær með verkefnið Okkar Mosó, 
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Seltjarnarnesbær með verkefnið Nesið okkar, Bolungarvíkurkaupstaður með verkefnið 

Betri Bolungarvík og Garðabær með verkefnið Betri Garðabær. Þessi sex sveitarfélög voru 

þar af leiðandi valin sem þátttakendur í rannsókninni. Við gagnaöflun rannsóknarinnar 

fengust þær upplýsingar að Íbúar ses. hafi komið að þeirri vinnu sem fram fór hérlendis 

þegar farið var af stað með þátttökufjárhagsáætlunargerðir í upphafi ásamt því að þau 

haldi utan um það rafræna kerfi sem sveitarfélögin nota fyrir verkefnin. Það var því 

ákveðið að ræða einnig við fulltrúa frá Íbúum ses.  

Tekin voru viðtöl við alls sjö einstaklinga, sex starfsmenn sem vinna að verkefnum 

þátttökufjárhagsáætlunargerðar hjá sveitarfélögunum og einn fulltrúa frá Íbúum ses. 

Tilgangur viðtalanna var að afla upplýsinga sem ætlað er að svara 

rannsóknarspurningunum sem tilgreindar eru í upphafi rannsóknar. Með fulltrúum 

sveitarfélaganna var farið yfir forsögu og upphaf þátttökufjárhagsáætlunargerða í 

sveitarfélögunum, komist að því hversu lengi aðgerðirnar hafa verið í gangi, hvaða 

tegundir verið er að vinna með og hvaða fyrirmynda horft var til við innleiðinguna. Þá var 

farið yfir ferli verkefnanna og þátttöku íbúanna, rætt var um helstu áskoranir sem 

verkefnunum fylgja ásamt því að talað var um hver framtíð þeirra er innan 

sveitarfélagsins. Farið er yfir niðurstöður viðtalanna í þessum kafla og þær tvinnaðar 

saman við fræðilega kaflann hér að ofan. 

6.1 Forsaga þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi  

Þar sem Reykjavíkurborg fór fyrst af stað með verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerðar á 

Íslandi var ákveðið að byrja á því að taka viðtal við Unni Margréti, verkefnastjóra lýðræðis- 

og lýðheilsumála, hjá Reykjavíkurborg. Hún segir að verkefnið hafi í upphafi verið unnið í 

samstarfi við Íbúa ses. og benti rannsakanda á að tala við Róbert Viðar Bjarnason, 

framkvæmdastjóra Íbúa ses. til að fá upplýsingar um forsögu og upphaf 

þátttökufjárhagsáætlunargerða hérlendis. Rannsakandi tók því viðtal við Róbert stuttu 

seinna.   

Samkvæmt Róberti má rekja upphaf þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi aftur til 

efnahagshrunsins árið 2008. Hann segir að í kjölfar hrunsins hafi traust almennings til 

stjórnvalda minnkað. Hann hafi þá ásamt félaga sínum Gunnari Grímssyni löngum unnið 

að því að auka aðgengi almennings að Internetinu og þeir hafi í kjölfar hrunsins velt fyrir 

sér hvort og þá hvernig hægt væri að nýta Internetið til að tengja almenning við 
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stjórnmálamenn. Róbert telur Internetið eitt og sér vera verkfæri til að gefa öllum rödd 

en á sama tíma séu ákveðnar sterkar raddir oft háværastar. Þeir hafi því velt fyrir sér 

lausnum til þess að gefa öllum möguleika á að láta sína rödd heyrast. Úr varð að eingöngu 

nokkrum dögum eftir efnahagshrunið 2008 stofnuðu þeir Róbert og Gunnar Íbúa ses. og 

setja á laggirnar fyrsta samráðsvef Íslendinga í stjórnmálum, svokallað Skuggaþing.  

6.1.1 Skuggaþing og Kæra Alþingi  

Skuggaþingið var opnað í lok árs 2008 en nefnist í dag Kæra Alþingi og er hluti af síðunni 

Betra Ísland. Róbert lýsir Skuggaþinginu sem athugasemdakerfi við mál sem fram fóru á 

Alþingi. Skuggaþingið hafi gefið íbúum tækifæri til þess að rökræða einstaka málefni sín á 

milli í gegnum kerfið. Róbert talar um að fyrsta kvöldið sem Skuggaþingið hafi farið í loftið 

hafi orðið þar rifrildi á milli þátttakenda á síðunni og segir hann að þeir Gunnar hafi séð 

strax í upphafi að vinna þyrfti betur að vettvangnum. Því hafi þeir þróað kerfi þar sem 

rökræðurnar eru brotnar upp og koma þannig í veg fyrir persónuleg rifrildi.  

6.1.2 Betri Reykjavík  

Samkvæmt Róberti var það viku fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2010 sem Íbúar ses. 

opna vefinn Betri Reykjavík. Hann segir þetta hafa verið fyrsta stóra verkefnið þeirra sem 

virkaði vel. Á síðunni hafi almenningi verið boðið að koma með hugmyndir að stefnu fyrir 

næstu fjögur árin í Reykjavíkurborg. Í þessum sveitarstjórnarkosningum var Besti 

flokkurinn að bjóða fram í Reykjavík, fyrst um sinn hafi verið um gaman framboð að ræða 

og flokkurinn hafi ekki verið með neina almennilega stefnu. Róbert tekur dæmi um að 

stefnumál flokksins hafi meðal annars verið að fá ísbjörn í Húsdýragarðinn. Með stofnun 

Betri Reykjavíkur telur hann að Besti flokkurinn hafi séð sér leik á borði. Flokkurinn hafi 

bent íbúum á vefsíðuna og sagt að þeir fengju að velja stefnu flokksins í kosningunum.  

Það varð svo úr að Besti flokkurinn vann borgarstjórakosningarnar það árið og fór í 

meirihlutasamstarf við Samfylkinguna. Samkvæmt Róberti rötuðu þónokkrar hugmyndir 

íbúa að stefnumálum í borginni sem settar höfðu verið fram í gegnum vef Betri 

Reykjavíkur inn í meirihlutasáttmála borgarstjórnarinnar.  Eitt af því sem hafi verið 

ákveðið var að gera Betri Reykjavík að hluta af vefsíðu Reykjavíkurborgar. Hann segir að í 

október 2011 hafi Betri Reykjavík verið opnuð innan vef Reykjavíkurborgar og þar inn á 

sé svæði sem kallast Þín rödd í ráðum borgarinnar. Á því svæði gefst íbúum kostur á að 

koma með hugmynd og þær hugmyndir sem fá flest atkvæði verða tekin fyrir í ráðum 
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borgarinnar. Þannig gefst íbúum tækifæri á að forgangsraða stefnumálum borgarinnar. 

Samkvæmt Róberti hafa um það bil þúsund hugmyndir farið í gegnum þennan feril frá 

stofnun vefsins.  

Róbert segir jafnframt að töluverður niðurskurður hafi verið innan Reykjavíkurborgar 

á árunum 2010 og 2011 í kjölfar hrunsins. Það hafi því, í samtali milli þeirra hjá Íbúum ses. 

og borgarinnar, kviknað sú hugmynd að nýta vettvanginn Betri Reykjavík til þess að leyfa 

íbúum að hafa eitthvað að segja um fjármálin. Í kjölfarið strax í nóvember 2011, mánuði 

eftir að Betri Reykjavík var opnuð á vef Reykjavíkurborgar, hafi því hafist undirbúningur 

að verkefinu Betra hverfi, sem er fyrsta verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi.  

6.2 Upphaf og fyrirmyndir þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi 

Undirbúningur fyrir verkefnið Betra hverfi hófst í lok árs 2011 hjá Reykjavíkurborg og var 

framkvæmt í fyrsta sinn árið 2012, síðan þá hefur verkefnið verið framkvæmt árlega. 

Verkefnið kallast í dag Hverfið mitt og fór af stað í áttunda sinn í byrjun árs 2019. 

Kópavogsbær fór af stað með verkefnið Okkar Kópavogur árið 2016 og hefur verkefnið 

verið framkvæmt tvisvar hjá þeim. Þriðja sveitarfélagið til að taka upp 

þátttökufjárhagsáætlunargerð á Íslandi var Mosfellsbær og hófst verkefnið Okkar Mosó 

árið 2017 og fór af stað í annað sinn fyrri hluta árs 2019. Á eftir Mosfellsbæ tók 

Seltjarnarnesbær upp verkefnið Nesið okkar og hefur það eingöngu verið framkvæmt 

einu sinni þar, eða árið 2017. Bolungarvíkurkaupstaður fór síðan af stað í fyrra eða árið 

2018, með verkefnið Betri Bolungarvík og hefur lokið við fyrstu umferð. Síðasta 

sveitarfélagið til að taka upp aðgerðirnar er Garðarbær, með verkefnið Betri Garðabær, 

en það fór fyrst af stað í byrjun árs 2019 og var verkefnið því tiltölulega nýhafið þegar 

viðtölin voru tekin.  

Öll sveitarfélögin á Íslandi sem eru með þátttökufjárhagsáætlunargerð eiga það 

sameiginlegt að frumkvæði að verkefninu kemur úr stjórnmálunum. Misjafnt er milli 

sveitarfélaganna hvort að meirihlutinn í sveitarstjórninni flokkist sem hægri eða vinstri 

stjórn og fellur það því vel að þeirri hugmynd Ganuza og Baiocchi (2012) að 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir séu orðnar pólitískt hlutlaust stjórntæki sem allar hliðar 

stjórnmálanna eru að nota. Sem dæmi má nefna að í Garðabæ er meirihlutinn 

sjálfstæðismenn sem flokkast til hægri (Garðabær, e.d.) á meðan 
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þátttökufjárhagsáætlunargerð er innleidd í Reykjavík í meirihlutasamstarfi Besta flokksins 

og Samfylkingarinnar sem flokkast sem vinstri meirihluti.  

Verkefnin eru sambærileg að miklu leiti á milli sveitarfélaganna, við þróun og 

innleiðingu á verkefnunum hafa sveitarfélögin litið mikið til hvors annars og eru þau öll 

með samning við Íbúa ses. um rafrænu kerfin og eru verkefnin öll vistuð á síðunni Betra 

Ísland. Þar sem Reykjavíkurborg fer fyrst af stað með verkefnið í samráði við Íbúa ses. 

hefur hún verið það sveitarfélag sem mest hefur verið leitað til. Róbert hjá Íbúum ses. 

segir að þegar ákveðið var að fara af stað með verkefnið Betra hverfi í upphafi hafi ekki 

verið unnið út frá neinum ákveðnum fyrirmyndum. Það hafi þó verið skoðað hvað verið 

var að gera í öðrum löndum og þá helst í Brasilíu þaðan sem hugmyndafræðin kemur 

upphaflega. Hins vegar hafi hugmyndin um hvernig þau vildu framkvæma þetta verið 

töluvert frábrugðin því sem verið var að gera þar, einkum vegna þess að þar sé ekki um 

rafræna ferla að ræða.  

Samkvæmt Unni Margréti hafa fulltrúar borgarinnar verið að skoða seinustu ár hvað 

verið er að gera í öðrum löndum og er verkefnið í stöðugri framþróun hjá Reykjavíkurborg 

meðal annars út frá erlendum fyrirmyndum.  

Sigríður Björg, almannatengill Kópavogsbæjar, hefur unnið að verkefninu frá upphafi. 

Hún segir að verkefnið hafi verið í málefnasamningi þáverandi meirihluta sem var 

starfandi 2014 – 2018. Vorið 2016 hafi verið stofnaður stýrihópur um verkefnið sem 

skipaður hafi verið fulltrúum stjórnmálanna sem og embættismönnum, annarsvegar 

embættismönnum af stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar og hins vegar af umhverfissviði. 

Þegar hópurinn kom fyrst saman í mars 2016 hófust umræður um hvaða leið átti að fara 

en það hafi ekki verið ákveðið í upphafi hvernig þau ætluðu að framkvæma verkefnið. 

Reykjavíkurborg var sú eina sem hafði farið af stað með sambærileg verkefni og því 

eðlilega hafi verið litið til þeirra. Sigríður Björg segir þó að borgin hafi eingöngu verið 

önnur af tveimur fyrirmyndum sem unnið var eftir. Það sem Kópavogsbær tók frá borginni 

hafi verið að nota sama kerfi ásamt því að bænum var skipt upp í hverfi með svipuðum 

hætti og borgin gerir. Hins vegar segir Sigríður Björg að það sem Kópavogsbær ákvað að 

gera ólíkt Reykjavíkurborg hafi verið að vera með íbúafundi og hafi þá til að mynda verið 

horft til Bandaríkjanna.  
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Hin sveitarfélögin hérlendis litu til hvors annars þegar þau fóru af stað með verkefnin 

ásamt því að fá ráðleggingar hjá Íbúum ses. Mosfellsbær var þriðji í röðinni til þess að fara 

af stað. Óskar Þór, verkefnastjóri skjalamála og rafrænnar þjónustu hjá Mosfellsbæ, segir 

að verkefnið hafi hafist með samþykkt Lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar árið 2015. Árið áður 

hafi gagngert verið unnið að því að skilgreina leiðir að lýðræði innan Mosfellsbæjar og í 

þeirri vinnu hafi verið gert sérstakt ákvæði um íbúalýðræði. Í framhaldi af þeirri vinnu fór 

af stað umræða um að gera íbúum kleyft að hafa beinan aðgang og voru verkefnin bæði 

hjá Reykjavíkurborg og Kópavogi skoðuð þegar verið var að taka ákvörðun um hvaða leið 

þau vildu fara. Óskar segir að lagðar hafi verið niður fjórar eða fimm tillögur að verkefnum 

þar sem íbúar geta tekið beinan þátt í ákvörðunartöku en að lokum hafi verið ákveðið að 

fara þessa leið. Það hafi verið gert ekki síst vegna þess að tæknin var nú þegar til staðar.  

María Björk segir að þegar undirbúningur fyrir samráðsverkefnið Nesið okkar hófst 

hafi verið horft til nágrannasveitarfélaganna, m.a. Kópavogs, Reykjavíkur og 

Mosfellsbæjar sem höfðu þegar framkvæmt slík verkefni. Ákveðið var að hátta verkefninu 

á Seltjarnarnesi með sambærilegum hætti. Það sama má segja um 

Bolungarvíkurkaupstað, Helgi Hjálmtýsson, markaðs- og kynningarfulltrúi hjá 

sveitarfélaginu, segir að þegar ákveðið var að fara af stað með verkefnið Betri Bolungarvík 

árið 2018 hafi verið litið til þeirra sveitarfélaga sem höfðu reynsluna hérlendis og þá 

sérstaklega Mosfellsbæjar og Kópavogsbæjar. Garðabær fór síðast af stað, eða í byrjun 

árs 2019, með verkefnið Okkar Garðabær. Sunna Stefánsdóttir, samskipta og 

kynningarfulltrúi og Sólveig Helga Jóhannsdóttir, skipulagsfræðingur, vinna að verkefninu 

í sveitarfélaginu. Þær segja að ákvörðun um að fara af stað með lýðræðisverkefni hafi 

verið tekin í bæjarráði en starsmönnum sveitarfélagsins verið falið að velja útfærslu. Þær 

sögðu að töluverðar vangaveltur hafi verið um hvernig útfæra ætti verkefnið og nokkrar 

mismunandi leiðir skoðaðar. Að lokum hafi verið ákveðið, bæði í ljósi tíma og fjármagns, 

að notast við það kerfi sem nú er til staðar hjá Íbúum ses. og fara svipaða leið og 

nágrannasveitarfélögin hafa gert. Þær leituðu til Seltjarnarnesbæjar og Mosfellsbæjar 

ásamt því að Sólveig hafði áður unnið að verkefninu hjá Kópavogsbæ og býr því að þeirri 

reynslu.  

Út frá þessu má draga þá ályktun að ekki sé nein ein helsta fyrirmynd sem unnið var 

eftir þegar þátttökufjárhagsáætlunargerðir hófust á Íslandi heldur hafi þetta verið ákveðin 
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þróun í samráði mismunandi aðila. Það hafi verið litið bæði til Brasilíu og Bandaríkjanna 

sem og sveitarfélögin hérlendis hafa unnið saman og lært af hvoru öðru. Rafrænar 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir hafi hins vegar verið nýjung sem ekki hafi verið unnið að 

út frá ákveðnum fyrirmyndum og segir Róbert að Ísland sé fyrirmynd annarra landa í þeim 

efnum. Hann nefnir sem dæmi að Madrid borg á Spáni hafi gert samning við Íbúa ses. í 

eitt ár þegar þau fóru af stað með verkefnið Madrid Desight sem byggt sé á 

Reykjavíkurlíkaninu og það sama megi segja um borgina Dundi í Skotlandi.  

6.3 Tegundir og ferli þátttökufjárhagsáætlunargerða í sveitarfélögum á Íslandi  

Eins og fyrr segir eiga öll sveitarfélögin það sameiginlegt að vera með samning við Íbúa 

ses. og nýta það kerfi sem þar er boðið upp á. Verkefnin eru öll svipuð en þó er einhver 

munur á því hvernig þau eru útfærð. Í öllum tilfellum er um að ræða afmarkað fjármagn 

sem notað er í verkefnin, allt frá 2 milljónum kr. hjá Bolungarvíkurkaupstaði upp í 450 

milljónir kr. hjá Reykjavíkurborg. Er íbúum sveitarfélaganna gert mögulegt að ráðstafa 

þessu afmarkaða fjármagni til framkvæmdaverkefna í nærumhverfi sínu. Þar af leiðandi 

falla öll verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi að annarri meginstefnunni sem 

aðgerðirnar hafa tekið í heiminum skv. Alþjóðabankanum (2007). Það er stefnunni 

Framkvæmdir í samfélaginu sem farið er yfir í kafla 5.4.1. hér að ofan.  

Verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerðar í sveitarfélögum á Íslandi fara öll fram 

rafrænt að hluta til eða að öllu leitit. Öll verkefnin eru hýst á síðunni Betra Ísland sem 

Íbúar ses. sjá um. Öll sveitarfélögin skipta verkefninu upp í þrjú til fjögur skref. 

Sameiginlega eru skrefin þrjú: hugmyndasöfnun, kosning og framkvæmd. Garðarbær 

bætir við fjórða skrefinu sem er úrvinnsla og umræða um hugmyndirnar. Það skref er í 

raun unnið í öllum sveitarfélögunum þó það sé ekki sérstaklega tilgreint.  

Reykjavíkurborg og Kópavogsbær eru stærstu sveitarfélögin sem eru þátttakendur í 

rannsókninni og þau einu sem skipta sveitarfélaginu upp í hverfi, bæði í 

hugmyndasöfnuninni og kosningu. Reykjavíkurborg skiptist í eftirfarandi tíu hverfi: 

• Breiðholt  

• Laugardalur  

• Grafarvogur  
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• Háaleiti og Bústaðir 

• Miðborg  

• Hlíðar  

• Vesturbær  

• Árbær  

• Grafarholt og Úlfarsárdalur  

• Kjalarnes (Betri Reykjavík, 2019) 

Kópavogsbær skiptist einnig í hverfi í verkefninu en þau eru helmingi færri en í Reykjavík 

eða fimm talsins. Hverfin eru eftirfarandi:   

• Linda- og Salahverfi.  

• Kórar, Þing og Hvörf 

• Smárahverfi  

• Skólahverfi Kópavogsskóla, Álfhólsskóla og Snælandsskóla 

• Kársnes (Kópavogsbær, 2018b). 

Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær, Bolungurvíkurkaupstaður og Garðabær eru töluvert 

minni sveitarfélög og nær hugmyndasöfnunin og kosningin yfir sveitarfélagið í heild. 

6.3.1 Hugmyndasöfnun 

Ferli þátttökufjárhagsáætlunargerða í öllum sveitarfélögunum hefst á hugmyndasöfnun. 

Öll sveitarfélögin eru með sinn sérstaka vettvang inn á vefnum Betra Ísland þar sem 

hugmyndasöfnunin fer fram. Á vefnum gefst einstaklingum tækifæri á að setja inn 

hugmynd að verkefnum sem þau vilja sjá framkvæmd í sveitarfélaginu. Í öllum 

sveitarfélögunum nema á Seltjarnarnesi er ekki skylda að hafa lögheimili í viðkomandi 

sveitarfélagi til að geta sett inn hugmynd. María Björk segir að í verkefninu Nesið okkar 

geti eingöngu íbúar með lögheimili á Seltjarnarnesi sett inn hugmyndir og kosið.  

Í öllum sveitarfélögunum nema Kópavogsbæ koma langflestar hugmyndirnar í 

verkefninu í gegnum vefsvæðin. Í Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og Garðabæ var einn 



45 

kynningarfundur í upphafi hugmyndasöfnunarinnar fyrir íbúa sveitarfélagsins þar sem 

íbúum gafst tækifæri til þess að fá aðstoð og koma með hugmyndir en það hafi í öllum 

tilfellum lítið verið notað. Þær Sunna og Sólveig hjá Garðabæ sögðu að einnig hafi 

einhverjar hugmyndir borist með tölvupósti á þjónustuver Garðabæjar og hafi þær þá sett 

hugmyndirnar á vefinn fyrir fólk.  

Unnur Margrét hjá Reykjavíkurborg segir að hugmyndasöfnunin sé nú til dags alfarið 

á netinu. Hins vegar fari starfsfólk borgarinnar á nokkra mismunandi staði þar sem 

einstaklingar eru aðstoðaðir við að setja hugmyndir inn á vefinn. Hún nefnir dæmi um að 

í síðustu hugmyndasöfnun hafi verið farið í félagsmiðstöðvar eldri borgara og í Rauða 

krossinn þar sem talað var við hóp innflytjenda.  

Kópavogsbær er eina sveitarfélagið sem var markvisst með aðra tegund 

hugmyndasöfnunar en á vefsvæðinu. Sigríður Björg segir að hugmyndasöfnunin hjá 

Kópavogsbæ sé tvíþætt, annarsvegar í gegnum vefinn en einnig með íbúafundum í fimm 

skipulagshverfum Kópavogs. Það hafi verið ákveðið að gera þetta með þessum hætti til 

þess að ná umræðu um verkefnin í ferlinu. Ákveðið hafi verið að 100 hugmyndir færu í 

kosningu hjá Kópavogi, 20 í hverju hverfi og að 10 hugmyndir kæmu af íbúafundunum. 

Með því móti hafi vægi þess að mæta á íbúafund verið mikið. Íbúafundirnir séu með 

þjóðfundarsniði, þ.e. að íbúum er skipt á borð og borðin sameinast um hugmyndir og að 

lokum sameinast fundurinn um þær 10 hugmyndir sem fara í kosningu í hverfinu. 

6.3.2 Umræða og rökræða um hugmyndirnar  

Þegar einstaklingur setur hugmynd inn á vefinn lætur hann fylgja með rökstuðning um 

hvers vegna hugmyndin ætti að vera framkvæmd. Kerfið er síðan þannig upp sett að við 

hverja hugmynd er hægt að setja inn athugasemdir. Athugasemdarkerfið skiptist í tvo 

dálka, annarsvegar rök með hugmyndinni og hins vegar rök á móti hugmyndinni. 

Samkvæmt Róberti er þetta gert til að koma í veg fyrir rifrildi á síðunni, þ.e. ekki er hægt 

að koma með mót- og meðrök á sama stað.  Einnig er hægt að kjósa hugmyndir upp eða 

niður án þess að færa rök fyrir henni með því að ýta á til þess gerð merki (Betra Ísland, 

2019). Þessi hluti ferilsins fellur ágætlega að öðru og þriðja þrepi þátttökustiga sænska 

sveitarfélagasambandsins sem farið er yfir í kafla 4.1. Annað þrep stigans er samráð þar 

sem tekið er við sjónarmiðum íbúa og fjallað um þau, hér er verið að taka við hugmyndum 

frá íbúum og þeim gefið tækifæri á að ræða þær sýn á milli. Þriðja þrep þátttökustigans 
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er rökræða þar sem íbúum gefst tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og 

hlusta á sjónarmið annarra. Umræðuvettvangurinn bíður upp á rökfærslu við hverja 

hugmynd og fellur því ágætlega að þessu þrepi. Einnig uppfyllir þessi umræðuvettvangur 

fyrsta skilyrði þeirra Sintometers o.fl. (2012) sem þarf að uppfylla til að geta talist sem 

þátttökufjárhagsáætlunargerð samkvæmt skilgreiningunni sem notast er við í þessari 

rannsókn. Fyrsta skilyrðið er að það verði að fara fram umræða um 

fjárhagsáætlunarferlið, þ.e. hvernig ráðstafa eigi fjármununum. Hér er um að ræða 

hugmyndasöfnun og umræðu um hvernig eigi að ráðstafa afmörkuðu fjármagni innan 

hvers sveitarfélags og því á það vel við fyrsta skilyrðið.  

6.3.3 Mat á hugmyndunum  

Þegar hugmyndirnar eru komnar inn á vefinn þarf að meta hverja og eina hugmynd, 

hverjar þeirra eru tækar til þess að halda áfram í kosningarferlið og hverjar ekki. Öll 

sveitarfélögin tilgreina ákveðin skilyrði sem hugmynd þarf að uppfylla til að teljast tæk í 

kosningu. Skilyrðin eru að miklu leiti sambærileg milli sveitarfélaganna en eru þó að vissu 

leiti frábrugðin.  

Hjá Reykjavíkurborg þarf hugmynd að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að teljast tæk í 

kosningu:  

1. Hugmyndin þarf að bæta hverfið á einhvern hátt  

2. Hún þarf að vera staðsett á borgarlandi  

3. Hugmyndin þarf að rúmast innan fjárhagsáætlunar viðkomandi hverfis 

4. Það verður að vera hægt að framkvæmda hugmyndina innan þess tímaramma 
sem verkefninu er gefinn  

5. Hugmyndin þarf að falla að skipulagi borgarinnar og stefnu  

6. Hún þarf að færa hverfið nær framtíðarsýn íbúanna, t.d. snjallt hverfi, 
heilsueflandi, barn- og aldursvænt (Reykjavíkurborg, 2019) 

Kópavogsbær er með svipuð skilyrði og Reykjavíkurborg sem verkefni þurfa að uppfylla til 

að teljast tæk í kosningu. Þau eru eftirfarandi:  

1. Verkefnin verða að vera til fjárfestinga en ekki rekstrar  
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2. Þau verða að varða umhverfi á bæjarlandi  

3. Kostnaður einstakra verkefna má ekki vera lægri en 1 milljón kr. og ekki hærri 
en 25. milljónir kr.  

4. Líftími fjárfestinga verður að vera að lágmarki fimm ár 

5. Hugmyndin verður að samræmast stefnu og skipulagi Kópavogsbæjar 

6. Verkefnið verður að vera á fullu forræði Kópavogsbæjar og má ekki vera háð 
samráði eða samningarviðræðum við aðrar stofnanir eða sveitarfélög 
(Kópavogsbær, 2018b) 

Skilyrði Garðabæjar eru eftirfarandi:  

1. Verkefnið verður að nýtast hverfi eða íbúum bæjarins í heild  

2. Verkefnið verður að vera til fjárfestingar en ekki til rekstrar  

3. Líftími fjárfestinga verður að vera að lágmarki fimm ár  

4. Kostnaður einstaka verkefna má ekki taka of stóran hluta af heildar fjármagni 
verkefnisins.  

5. Hugmyndir verða að samræmast skipulagi og stefnu bæjarins 

6. Verkefnið verður að vera á fullu forræði Garðabæjar og getur ekki verið háð 
samráði eða samningarviðræðum við aðrar stofnanir eða sveitarfélög 

7. Verkefnið má ekki varða öryggismál sem falla undir lögbundið hlutverk 
Garðabæjar (Garðabær, 2019) 

Til þess að hugmynd geti talist tæk í kosningu hjá Mosfellsbæ þarf hún að uppfylla 

eftirfarandi skilyrði:  

1. Hugmyndin þarf að nýtast hverfi eða íbúum bæjarins í heild  

2. Hún þarf að vera til fjárfestinga en ekki rekstrar  

3. Verkefnið þarf að vera framkvæmanlegt án mjög flókins undirbúnings 

4. Hugmyndin þarf að varða umhverfi á bæjarlandi en má ekki vera á landi í 
einkaeigu 

5. Líftími fjárfestinga verður að vera að minnsta kosti fimm ár 
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6. Hugmyndin þarf að falla að skipulagi Mosfellsbæjar og stefnu og vera í 
verkahring sveitarfélagsins og á landi í eigu þess (Mosfellsbær, 2019) 

Skilyrði Bolungarvíkurkaupstaðar eru:  

1. Heildarkostnaður verkefna verði 2 milljónir eða minna 

2. Verkefnin eiga að varða umhverfi á bæjarlandi og vera innan þéttbýlis 

3. Verkefnin eiga að vera til fjárfestingar en ekki rekstrar 

4. Líftími fjárfestinga skal vera að lágmarki 5 ár 

5. Verkefnin eiga að vera í samræmi við skipulag 

6. Verkefnin eiga að vera að fullu á forræði Bolungarvíkurkaupstaðar og geta ekki 
verið háð samráði eða samningaviðræðum við aðrar stofnanir eða sveitarfélög 
(Bolungarvík, 2018b).  

Að lokum eru þau skilyrði sem verkefni hjá Seltjarnarnesbæ þurfa að uppfylla til að fara í 

kosningaferlið eftirfarandi:  

1. Verkefnið þarf að nýtast hverfi eða íbúum bæjarins í heild  

2. Það þarf að vera til fjárfestinga en ekki til rekstrar  

3. Verkefnið verður að vera framkvæmanlegt án mjög flókins undirbúnings  

4. Líftími fjárfestinga skal vera að lágmarki fimm ár  

5. Tillagan verður að samræmast stefnu og skipulagi Seltjarnarnesbæjar  

6. Verkefnið skal vera á fullu forræði Seltjarnarnesbæjar, innan bæjarmarka og 
ekki á landi í einkaeigu 

7. Verkefnið má ekki varða öryggismál sem falla undir lögbundið hlutverk 
Seltjarnarnesbæjar (Seltjarnarnesbær, 2018a) 

Eins og sést að skilyrðunum hér að ofan eru þau að mörgu leiti sambærileg og snúa að því 

að hugmyndirnar verði að vera framkvæmanlegar innan sveitarfélagsins, þær megi ekki 

vera of kostnaðarsamar og nýtast íbúum sveitarfélagsins. Fram kom í viðtölunum að á 

flestum stöðum hafi farið fram umræða um hvort ætti að leyfa hugmyndum sem snúa að 

umferðaröryggi í kosningu. Reykjavíkurborg, Mosfellsbær og Kópavogur hafa leyft 

umferðaröryggismál en ekki Seltjarnarnesbær og Garðabær. Samkvæmt Helga voru ekki 
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gefnar neinar sérstakar leiðbeiningar út varðandi umferðaröryggismál í verkefninu Betri 

Bolungarvík. Helstu sjónarmiðin sem heyrðust í viðtölunum um hvers vegna ekki ætti að 

leyfa umferðaröryggismál var að þessi mál ættu að vera í lagi og á ábyrgð sveitarfélagsins, 

þetta verkefni væri meira hugsað sem skemmtilegt og upplífgandi fyrir samfélagið.  

Í öllum sveitarfélögunum er sérstakur matshópur sem tekur að sér að meta 

hugmyndirnar sem koma inn og meta hverjar þeirra eru tækar til að halda áfram í 

kosningu. Hjá Reykjavíkurborg er miðað við að 25 hugmyndir fari í kosningu í hverju hverfi 

en þær geta verið færri ef ekki berast nógu margar hugmyndir eða ef ekki tekst að aðlaga 

hugmyndir að skilyrðum verkefnisins. Þegar starfsfólk borgarinnar hefur lokið 

hugmyndamati funda þau með hverfisráðum borgarinnar. Það er í höndum 

hverfisráðanna að stilla upp allt að 25 hugmyndum í kosningu í hverfinu. Hverfisráðin taka 

mið af fjölbreytileika verkefnanna sem og þeirra hópa sem verkefnin eru líkleg til að höfða 

til ásamt því að taka mið af dreifingu verkefnanna innan hverfisins (Reykjavík, 2019). 

Sigríður Björg segir að hjá Kópavogsbæ hafi starfsmaður fengið það hlutverk að fara 

yfir allar hugmyndirnar og taka þær út sem ekki falla að skilyrðum verkefnisins. Eftir það 

hafi staðið eftir fjöldi hugmynda sem matshópur, sem var fjölskipaður starfsmönnum, hafi 

farið yfir. Matshópurinn skoðaði allar hugmyndirnar og valdi 10 hugmyndir í hverju hverfi 

til þess að fara í kosningu. Við valið var tekið tillit til fjölda einstaklinga sem líkaði við 

hugmyndina, dreifingu hugmynda innan hverfisins, fjölbreytni og fleira. Sigríður Björg 

segir að þar sem eingöngu 10 hugmyndir fari í kosningu í hverju hverfi af þeim 

hugmyndum sem koma í gegnum vefinn hafi margt verið síað út, en hún nefnir einnig að 

alls séu 20 hugmyndir sem fari í kosningu í hverju hverfi en 10 af þeim komi, eins og fyrr 

segir, af íbúafundunum.  

Matshópurinn í Mosfellsbæ grófvinnur allar hugmyndirnar áður en þær fara í 

kosningu en Óskar segir að ekki sé lögð jafn mikið vinna og t.d. hjá Reykjavíkurborg í að 

vinna hverja og eina hugmynd áður en hún fer í kosningu. Miðað hafi verið við að tuttugu 

hugmyndir færu í kosningu síðast en þær hafi endað 26 þar sem mikið var um minni og 

ódýrari verkefni. Það kom Óskari helst á óvart að hve litlu leiti hugmyndirnar eru mótaðar 

þegar þær koma á vefinn. Hann sagði að það þyrfti að lesa mikið í hugmyndirnar og í 

einhverjum tilvikum afla frekari upplýsinga en oft hafi það endað í verkahring starfsmanna 

sveitarfélagsins að útfæra hugmyndinar. Hann nefnir dæmi um að síðast hafi komið inn 
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hugmynd um fullorðins æfingatæki en hvorki hafi fylgt hugmyndinni hvernig tækin ættu 

að vera né hvar þau ættu að vera staðsett. Við mótun á hugmyndinni hafi því þurft að 

finna staðsetningu sem hentaði hugmyndinni sem og finna og velja réttu tækin. 

Á Seltjarnarnesi fór matshópur yfir hugmyndirnar sem komu inn og valdi 20 

hugmyndir sem fóru áfram í kosningu. María telur að í tilfelli Seltjarnarnesbæjar hafi mátt 

gefa þessum hluta verkefnisins meiri tíma en úrvinnsla og undirbúningur fyrir 

kosningahluta verkefnisins hafi verið mjög tímafrekur. Tæknilegi hluti kosningaferilsins 

var einnig mjög flókinn og nákvæmur. Betra hefði verið að hafa lengri tíma á milli mats á 

hugmyndum, úrvinnslu þeirra og undirbúningi fyrir kosningu og afhendingu endanlegra 

kjörgagna í kosningaferlið og upphaf kosninganna. Hún tekur dæmi um að ein hugmynd 

hafi uppfyllt skilyrði og við fyrstu sýn virtist hún vera auðveld í framkvæmd. Hún hafi því 

farið í kosningu og verið kosin. Þegar hins vegar kom að því að framkvæma hugmyndina 

kom í ljós að hún var mun flóknari í framkvæmd en gert hafði verið ráð fyrir í upphafi og 

ekki var unnt að láta verða af henni.  

Samkvæmt Helga fór matshópur yfir allar hugmyndirnar sem komu inn hjá 

Bolungarvíkurkaupstað og raðaði upp þeim hugmyndum sem íbúar fengu að velja um en 

ekki hafi verið þörf á að vinna hugmyndirnar frekar.  

Þegar viðtal var tekið við fulltrúa Garðabæjar var hugmyndasöfnuninni rétt nýlokið 

og matshópurinn að hefja grófflokkun á hugmyndunum. Ekki var búið að taka 

lokaákvörðun um hvernig hugmyndirnar yrðu valdar sem færu í kosningu.  

6.3.4 Samráð við eigendur hugmyndanna 

Þegar hugmyndirnar eru útfærðar og fullmótaðar fyrir kosningu er misjafnt að hve miklu 

leiti sveitarfélögin hafa samráð við eigendur hugmyndanna. Unnur Margrét segir að í 

fyrstu umferðum verkefnisins hjá Reykjavíkurborg hafi þau séð tækifæri til þess að bæta 

gæði verkefnisins með því að auka samráð við eigendur hugmyndanna. Hún segir að 

einhverjar hugmyndanna þurfi að útfæra frekar af starfsfólki borgarinnar þannig að þær 

séu tækar í kosningu. Með auknu samráði sé eigendum hugmynda haldið upplýstum um 

þær breytingar sem gerðar eru á hugmyndinni sem og ákvarðanir sem eru teknar séu 

gerðar í samráði við eigendurnar. Þetta verklag komi í veg fyrir að hugmynd taki 

breytingum í meðferð sveitarfélagsins sem ekki eru í samræmið við upphaflega hugmynd 

eigandans. Sigríður Björg hjá Kópavogsbæ segir að haft hafi verið samband við eigendur 
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hugmyndanna ef gera þurfti á þeim breytingar, svo sem að framkvæma þær á öðrum stað 

en upphaflega var lagt til. Hún telur einn helsta kost íbúafundanna vera að á fundunum 

eru hugmyndinar fullunnar þannig að þær falli að skilyrðum verkefnisins, þá eru 

sérfræðingar á staðnum þannig að hugmyndinarnar myndast í meira samtali.  

Óskar segir samráð við hugmyndaeigendur í Mosfellsbæ fara eftir hverri hugmynd 

fyrir sig. Hann segir að margar hugmyndinar komi mjög ómótaðar og séu meira eins og 

uppástunga en hugmynd. Hann kemur aftur inn á dæmið um æfingatækin sem minnst var 

á hér að ofan. Ekki hafi fylgt hugmyndinni staðsetning né tegund tækja. Þróunin hafi því 

alfarið farið fram innan sveitarfélagsins en þegar hugmyndin var orðin fullmótuð hafi hún 

verið lögð fyrir eigandann sem var ánægður með útkomuna og fór hún þannig í kosningu. 

Eigandinn var hins vegar ekki með í ferlinu að móta hugmyndina. Óskar er sammála Unni 

Margréti varðandi að samráð sé mikilvægt til að koma í veg fyrir að hugmynd fari í 

kosningu sem er ekki í samræmi við upphaflegu hugmynd eigandans og telur hann að það 

sé viss áhætta að eigendur hugmynda þekki þær ekki eftir að þær hafi farið í gegnum 

mótunarferlið.   

María segir að samráð við eigendur hugmynda í samráðsverkefnum sé mjög 

mikilvægt og eftir á að hyggja hefði það mátt vera meira á matstímabilinu í verkefninu 

Nesið okkar. Í verkefninu Betri Bolungarvík var ekki þörf á að breyta hugmyndunum 

samkvæmt Helga og því ekki þörf á samráði. Garðabær er ekki kominn á þann stað í ferlinu 

að hafa samráð við hugmyndaeigendur en þær Sunna og Sólveig segja að ef það fari svo 

að einhverjar hugmyndir þarfnist frekari útskýringa eða þróunar þá hafa þau rætt það að 

vera í samráði við eigendurnar. 

Þessi hluti ferilsins á vel við fjórða þrep þátttökustiga sænska 

sveitarfélagasambandins, þ.e. áhrif – hlutdeild. Það þrep felur í sér að íbúar fá tækifæri til 

að taka þátt í að vinna málefni frá upphafi til enda (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2017). Íbúar fá að fara í gegnum allan ferilinn, allt frá því að greina að þörf sé á breytingu, 

sem þeir gera með því að setja inn hugmynd, að því að þróa lausnir í samvinnu, velja 

lausnina og hvernig á að framkvæma hana, sem gert er með samráði við þróun 

hugmyndanna. Á þessu stigi er ekki komið að kosningu og á það vel við kenninguna um 

að lokaákvörðun á þessu stigi er ennþá í höndum sveitarstjórnarinnar (Anna Guðrún 

Björnsdóttir, 2012).  
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6.3.5 Kosningar 

Allir þátttakendur voru sammála um að kosningarhlutinn væri tæknilega flóknasti þáttur 

ferilsins. Öll sveitarfélögin nota kerfið sem Íbúar ses. bjóða upp á þegar kemur að 

hugmyndasöfnuninni. Bolungarvíkurkaupstaður hins vegar fór aðra leið þegar kom að 

kosningunni eða valferlinu eins og það er kallað í sveitarfélaginu þar sem niðurstaðan er 

ekki bindandi. Þau hjá Kópavogsbæ héldu sjálf utan um kosningarnar í fyrra skiptið en 

úthýstu hluta af kosningarferlinu síðast og búast við að gera það enn frekar næst 

samkvæmt Sólveigu Björgu. Hin sveitarfélögin nota kosningarkerfið sem Íbúar ses. eiga 

og hýst er á síðu Betra Íslands.  

Kosningaferlið á vef Betra Íslands fer þannig fram að einstaklingur velur þau verkefni 

innan sveitarfélagsins, eða hverfisins í tilfellum Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar, sem 

hann vill sjá framkvæmd. Einstaklingurinn getur valið eins mörg verkefni og hann vill þar 

til hann hefur klárað þá fjárhæð sem ráðstafað er til verkefnisins innan sveitarfélagsins 

eða hverfisins. Til þess að senda inn kosninguna þarf viðkomandi að auðkenna sig með 

auðkennislykli eða rafrænum skilríkjum (Betra Ísland, 2019).  

Unnur Margrét segir kosningahlutan uppfylla ströngustu kröfur um öryggi þegar 

kemur að rafrænum kosningum og sé mjög flókið ferli. Óskar er sammála og segir að það 

hafi komið verulega á óvart hversu flókið kosningaferlið væri. Hugmyndasöfnunin hefði 

ekki verið neitt mál, það hefði eingöngu verið um vefþjónustu að ræða en kosningakerfið 

sé alveg fullmótað og tryggt kosningakerfi sem stenst ítrustu kröfur. Óskar segir mun meiri 

vinnu hafa farið í þennan hluta en þau héldu í upphafi og flækjustigið hafi verið mikið. 

María telur einnig að tæknilegi hluti kosningakerfisins sé of flókinn og kostnaðarsamur 

fyrir minni sveitarfélög. Helgi hjá Bolungarvíkurkaupstað er með svipaða upplifun og 

María og segir að ekki sé til neitt kosningakerfi sem minni sveitarfélög geti nýtt sér og því 

hafi Bolungarvíkurkaupstaður valið að fara aðra leið en hin sveitarfélögin í kosningunni.  

Hann segir að þau hafi skoðað hvað væri í boði og hvort það væru til einhver kerfi sem 

ekki eru of kostnaðarsöm og ná að halda utan um íbúakosningar í þetta litlum 

sveitarfélögum en það hafi ekki verið. Þau hafa því farið þá leið að senda valseðil á öll 

heimili í Bolungarvík þar sem íbúar gátu valið eitt verkefni sem þau vildu sjá framkvæmt, 

merkt við það á valseðlinum og skilað honum í Ráðhús Bolungarvíkur.  



53 

Misjafnt er milli sveitarfélaganna hvort að niðurstaða kosninganna sé bindandi eða 

ráðgefandi fyrir sveitarstjórnina. Í Seltjarnarnesbæ og Bolungarvík eru niðurstöðurnar  

ráðgefandi fyrir sveitarstjórnina en í hinum sveitarfélögunum eru þær bindandi. María 

Björk segir að þetta hafi verið hugsað sem varnagli hjá Seltjarnarnesbæ en í raun hafi öll 

þau verkefni sem hlutu kosningu verið samþykkt af bæjarráði. Helgi hjá Bolungarvík segir 

einnig að sama verkefni og var kosið hafi verið ákveðið að framkvæma.  

Síðasta þrepið í þátttökustiga sænska sveitarfélagasambandsins er þátttaka í 

ákvörðunartöku og er talað um að það sé hæsta mögulega þátttaka íbúa í sveitarfélögum. 

Á þessu stigi málsins hafa íbúar farið í gegnum öll stigin á undan, þau hafa fengið 

upplýsingar um verkefnið, hafa fengið tækifæri til umræðu og rökræðu, fengið að hafa 

áhrif og nú að lokum að ákveða. Við kosningar í verkefnum 

þátttökufjárhagsáætlunargerða sveitarfélaganna eru íbúar því komnir á efsta þrep 

þátttökustigans. Í þeim sveitarfélögum þar sem niðurstaða kosninganna er bindandi er 

um hreint framsal valds til íbúa að ræða (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017).  

6.3.6 Áskoranir og áhættur vegna kosningakerfisins 

Ásamt því að kosningaferlið sé flókið og kostnaðarsamt nefndu flest sveitarfélögin sama 

atriði þegar þau voru spurð út í áhættur við verkefnið. Það er að íbúar fá ákveðna upphæð 

til að ráðstafa í þau verkefni sem eru í kosningu í sveitarfélaginu eða í þeirra hverfi og 

mega velja eins mörg verkefni og þau vilja þar til þau hafa klárað upphæðina. Það sem 

gerist með þetta fyrirkomulag er að íbúar eiga það til að velja t.d. eitt dýrt verkefni sem 

þau vilja sjá framkvæmt og velja síðan mörg ódýrari verkefni til að fylla upp í og klára 

fjármagnið. Þegar margir íbúar gera þetta getur það orðið til þess að ódýrari verkefnin 

raðist ofar í kosningunni og fari frekar í framkvæmd. Ódýru verkefnin geta þar af leiðandi 

ýtt út dýrari verkefnum sem íbúum þótti samt sem áður meira spennandi. Sögðu 

viðmælendur hjá Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ og Seltjarnarnesi að þau hefðu öll tekið 

eftir þessu í kosningunni hjá sér sem og Óskar hjá Mosfellsbæ sagði að þau hefði velt fyrir 

sér hvort þetta hefði haft áhrif en þau voru ekki viss.  

Önnur hindrun sem algengt var að komið var inn á var rafræn auðkenning. Töluðu 

viðmælendur allra sveitarfélaganna sem nota kosningakerfið um þennan hluta og að þessi 

tegund auðkenningar gæti komið í veg fyrir þátttöku einhverra aðila. Unnur Margrét og 

Sigríður nefna að þeir hópar sem eru ólíklegir til að taka þátt í verkefninu, þ.e. eldra og 
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yngra fólk sem og fólk af erlendum uppruna sé ólíklegra til að þekkja þessa rafrænu 

auðkenningu. Sigríður Björg telur þessa hindrun þó verða lítilsvægari með tímanum þar 

sem notkun á rafrænum skilríkjum sé alltaf að aukast.  

6.3.7 Leiðir til að mæta áskorunum og áhættum kosningakerfisins 

Hönnuðir kerfisins eru meðvitaðir um þessar áskoranir sem fylgja kosningakerfinu og hafa 

unnið að því að þróa lausnir til þess að mæta þeim. Ákveðið var að fara af stað með 

ákveðið kerfi til þess að mæta þeirri áhættu að ódýru verkefnin raðast ofar í kosninguna. 

Það var gert þannig að hægt var að merkja hugmyndina sem einstaklingur vildi helst sjá 

framkvæmda með sérstöku tákni, í flestum tilfellum hjarta en einnig getur það verið 

stjarna. Það merki gefur þá þeirri hugmynd tvöfalt vægi. Mismikil nýting hefur verið á 

þessari merkingu milli sveitarfélaganna og telur t.d. Sigríður Björg að það þurfi að kynna 

þetta fyrirkomulag betur. Einnig segir María hjá Seltjarnarnesbæ að þau hafi komið þeim 

upplýsingum á framfæri við íbúa að ekki þyrfti að klára allan peninginn þegar verkefni 

voru valin. 

Sú aðferð sem hefur verið notuð til þess að mæta hindruninni um rafræna 

auðkenningu er að hafa auðkenninguna í lok kosningarferilsins. Ekki þarf að auðkenna sig 

þegar hugmyndir eru settar inn, eingöngu í kosningarferlinu. Það að hafi auðkenninguna 

í lok ferilsins geri það að verkum að einstaklingur er þá búinn að velja öll þau verkefni sem 

hann ætlar að kjósa og er orðinn áhugasamur um verkefnið en þarf svo að auðkenna sig 

til að geta lokið við kosninguna. Þannig er talið að einstaklingar séu líklegri til að leggja á 

sig auðkenningarferlið en ef það væri í upphafi.  

6.3.8 Framkvæmd og endurgjöf 

Að kosningu eða valferli loknu hefst framkvæmd á þeim verkefnum sem hlutu 

brautargengi. Á það við um öll sveitarfélögin og er framkvæmdatíminn á bilinu 1-2 ár. 

Sveitarfélögin standa sig almennt vel þegar kemur að því að upplýsa íbúa sveitarfélagsins 

um framkvæmdirnar og hvað varð að þeim hugmyndum sem komu inn í upphafi.  

Fimmta skilyrðið sem Sintometer o.fl. (2012) sögðu að verkefni þyrfti að uppfylla til 

að geta flokkast sem þátttökufjárhagsáætlunargerð er að niðurstöðum ferilsins verði að 

fylgja ábyrgð og þátttakendur eiga að fá endurgjöf. Þátttakendur verða að vita hvaða áhrif 

vinna þeirra hafði og mikilvægt sé að skipuleggjendur veiti upplýsingar um hvað varð af 
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hugmyndunum. Sveitarfélögin sem eru þátttakendur í þessari rannsókn uppfylla þetta 

skilyrði ágætlega en þó misvel.  

Unnur Margrét segir að hjá Reykjavíkurborg séu niðurstöður matshópsins ásamt 

rökstuðningi birt við hverja og eina hugmynd inn á samráðsvefnum sem og haft er samráð 

við hugmyndaeigendurnar samanber kafla 6.3.4. hér að ofan. Þá er einnig að finna 

svokallaða framkvæmdasjá á vefsíðu verkefnisins þar sem hægt er að fylgjast með 

framkvæmd verkefnanna (Reykjavíkurborg, 2018b).  

Samkvæmt Sigríði Björgu fengu allir þátttakendur hjá Kópavogsbæ tölvupóst þar sem 

fram kom hvort hugmyndin þeirra hefði farið í kosningu eða ekki. Eftir kosningar hafi síðan 

reglulega verið birt á vefsíðu Kópavogsbæjar skjöl með stöðu á framkvæmd verkefna sem 

kosin voru í íbúakosningum.  

Óskar segir að allir hugmyndaeigendur hjá Mosfellsbæ fái upplýsingar um hvað varð 

af hugmyndum þeirra og þær hugmyndir sem ekki fara í kosningu sé vísað annað í kerfinu, 

ýmist til meðferðar hjá nefndum sveitarfélagsins eða sem ábendinga. Einnig hafi verið 

dæmi um að einhver verkefni hafi verið framkvæmd án þess að fara í kosningu. Óskar 

nefnir dæmi um að komið hafi inn hugmynd um að gera gönguskíðabraut yfir 

vetrartímann og hafi strax verið send verkbeiðni á þjónustumiðstöðina vegna þessa. 

Verkefnið hafi því aldrei farið í kosningu heldur verið framkvæmt samstundis. Hann segir 

einnig að einhverjar hugmyndir sem komu inn hafi verið ábendingar, t.d. um ónýtar 

ruslatunnur eða göngustíga sem þyrfti að laga og hafi verið farið beint í að laga það án 

þess að það færi í kosningu.   

Óskar segir jafnframt að þeim hugmyndum hafi verið safnað saman sem ekki voru 

tækar í kosningu og þær sendar á viðkomandi svið. Sem dæmi nefnir hann hugmyndir er 

varða skipulag og þær fari þá sem innlegg inn í skipulagsumræðuna. Hann nefnir einnig 

að inn hafi komið hugmyndir sem strangt til tekið varði ekki Mosfellsbæ, eins og til dæmis 

hugmynd um breytingu á akstursleið strætisvagna, sú hugmynd hafi verið send áfram sem 

ábending til Strætó. Þar af leiðandi fóru allar hugmyndir í einhverskonar ferli og eigendur 

voru upplýstir um það.  

María Björk segir að allar upplýsingar um Nesið okkar megi nálgast á heimsíðu 

sveitarfélagsins. Þar voru settar fram upplýsingar um hvaða hugmyndir uppfylltu skilyrði 
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til að fara í kosningu og hverjar ekki. Þær hugmyndir sem ekki komust áfram í 

kosningaferlið hafi fengið viðeigandi rökstuðning.  

Ekki er um sérstakt ferli þar sem íbúar fá endurgjöf hjá Bolungarvíkurkaupstað 

samkvæmt Helga. Hann segir sveitarfélagið vera það lítið að allir sem hafa áhuga á að 

fylgjast með geti gert það en þau hafi ekki sent neinar sérstakar upplýsingar.  

Viðmælendur Garðabæjar segjast stefna að því að allir hugmyndaeigendur muni fá 

svar í gegnum vefsvæðið og að svörin verði einnig sett inn á heimasíðuna þannig að aðrir 

sjái viðbrögðin við hugmyndunum. Með því móti geti allir kynnt sér niðurstöðurnar þó að 

þeir hafi ekki átt hugmyndirnar sjálfir.  

Bolungarvíkurkaupstaður er þar af leiðandi eina sveitarfélagið sem var þátttakandi í 

rannsókninni sem er ekki með markvissa endurgjöf. 

6.4  Tímalengd og endurtekning 

Flestir viðmælendur í rannsókninni voru sammála um að flókið sé að velja tímasetningar 

fyrir verkefnið og mikil umræða hefur verið innan sveitarfélaganna um með hve löngu 

millibili æskilegast sé að framkvæma ferlið. Öll sveitarfélögin nema Reykjavíkurborg hafa 

ákveðið að láta líða lengra en ár á milli en frá upphafi hefur verkefnið verið framkvæmt 

árlega hjá borginni. Unnur Margrét segir að það hafi komið til umræðu að framkvæma 

verkefnið annað hvert ár. Helstu rökin fyrir því séu að ferli verkefnanna ná saman. Hún 

segir að hugmyndasöfnunin sé hafin fyrir næsta ár áður en framkvæmdum sé lokið fyrir 

árið á undan og það geti skapað rugling meðal íbúa. Hún segir að eins og staðan er núna 

þá fer hugmyndasöfnunin fram síðvetrar og það sé farið beint í að meta þær, láta hanna 

þær og vera í samvinnu við hugmyndaeigendurnar. Það sé nánast full vinna eins 

starfsmanns yfir sumartímann og hugmyndirnar séu þá tilbúnar til kosningu í október. 

Eftir kosningu fari fram útboð, verkhönnun og allt sem því fylgi og svo fari framkvæmdir 

af stað á u.þ.b. hundrað verkefnum út um alla borg um vorið og eru framkvæmdar yfir 

sumarið. Á þeim tíma sé farin af stað nýr hringur og hugmyndasöfnun næsta árs hafin. 

Hún segir að þau hafi lent í því að fá sömu hugmyndir inn í hugmyndasöfnunina aftur með 

athugasemdum um að verkið hafi verið kosið en aldrei framkvæmt. Unnur telur að það 

sé hægt að koma í veg fyrir það með því að ljúka við framkvæmdahlutan áður en að ný 

hugmyndasöfnun fer í gang. 
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Þá segir Unnur einnig að það sé sami einstaklingurinn sem vinnur að því að meta 

hugmyndirnar fyrir kosningu og sem stjórnar framkvæmdunum og því sé sá einstaklingur 

að vinna tvö verkefni á sama tíma. Hann er í hugmyndavinnunni fyrir nýja ferlið og enn í 

framkvæmdum fyrir verkefnið árið áður. Unnur telur að til þess að geta gert þetta vel 

þurfi annaðhvort að gera þetta annað hvert ár eða ráða annan starfsmann svo hægt sé 

að aðskilja framkvæmdahlutann og mat á hugmyndunum. Hún telur einnig að ef 

framkvæmdunum væri gefin lengri tími auki það möguleikana á fjölbreyttum verkefnum. 

Hins vegar telur Unnur að það að hafa þetta árlega haldi íbúum í æfingu og verkefninu í 

huga fólks, ef íbúar sjá eitthvað sem þeir vilja breyta muni þeir eftir þessu verkefni og að 

það sé aldrei langt í næstu hugmyndasöfnun. 

Kópavogsbær hefur eins og fyrr segir framkvæmt verkefnið tvisvar sinnum. 

Samkvæmt Sigríði Björgu var í fyrra skiptið, árið 2016, farið af stað með 

hugmyndasöfnunina í maí og stóð hún fram í júní og síðan var kosið um haustið. 

Framkvæmdirnar fóru síðan af stað að lokinni kosningu og stóðu út sumarið 2017. Hún 

segir verkefnið hafa verið skilgreint til tveggja ára, þ.e. árin 2016 og 2017. 

Hugmyndasöfnunin hafi síðan farið af stað strax aftur um haustið 2017, ári eftir kosningu 

og hafi það verkefni verið skilgreint frá hausti 2017 til hausts 2019. Kosningin hafi verið í 

lok janúar og byrjun febrúar 2018 og framkvæmdir hafi síðan hafist um sumarið. Sigríður 

Björg segir að stefnt sé að því að klára framkvæmdirnar í lok sumars 2019. Hún telur 

margvísleg atriði spila inn í þegar valið er hvaða tímasetning sé æskilegust bæði fyrir 

hugmyndasöfnun og kosningu. Hún nefnir dæmi um að þegar þau hafi verið með kosningu 

að hausti til þurfti að vinna allt efni og klára kosningarvefinn um hásumar sem hentar ekki 

endilega vel. Einnig telur hún vert að benda á að þegar kosið er að hausti geti megnið af 

framkvæmdum ekki hafist fyrr en mörgum mánuðum eftir kosningar, m.a. vegna 

veðurfars og því gerist lítið fyrr en löngu eftir kosningar.  

Undirbúningur fyrir verkefnið Okkar Mosó segir Óskar að hafi hafist í lok árs 2016. 

Hugmyndasöfnunin hafi síðan farið fram í febrúar 2017 og kosningin hafi verið strax í 

mars. Framkvæmdatíminn hafi verið frá apríl og fram á sumar. Núna, árið 2019, þegar 

verkefnið er í gangi í annað sinn, hafi verið ákveðið að gera þetta með aðeins öðrum hætti 

og láta kostnaðinn deilast á tvö ár sem og framkvæmdatíminn hafi verið skilgreindur 

lengri, það er frá júní 2019 og fram í ágúst 2020.  



58 

Seltjarnarnesbær fór í fyrsta sinn af stað með verkefnið Nesið okkar árið 2018. 

Hugmyndasöfnunin fór fram í lok febrúar og byrjun mars og fóru kosningarnar fram í apríl. 

Stefnt var að því að ljúka framkvæmdum fyrir árslok 2018 (Seltjarnarnesbær, 2018a). 

Samkvæmt Maríu tókst það hins vegar ekki að öllu leyti þó flest verkefnin hafi gengið vel 

og klárast. Þegar bæjarstjórn tók ákvörðun um Nesið okkar stóð til að verkefnið yrði til 

þriggja ára. Ekki hefur enn verið farið af stað með aðra umferð verkefnisins en það er í 

skoðun með hvaða hætti það þá yrði. María segir að útfæra þurfi verkefnið á annan hátt 

og vinna það öðruvísi til að fyrirkomulagið og ferlið virki betur.  

Bolungarvíkurkaupstaður hefur eins og Seltjarnarnes eingöngu framkvæmt verkefnið 

einu sinni. Fór verkefnið af stað í byrjun árs 2018 og var kosið í september sama ár (Betri 

Bolungarvík, 2018). Samkvæmt Helga er framkvæmdum á verkefninu sem kosið var ekki 

lokið en stefnt er að því að gera það í sumar. Einnig eigi að fara af stað með verkefnið 

aftur með svipuðu sniði í ár, 2019. Helgi segir þó að valferlið geti verið með öðrum hætti 

og vonast til þess að hægt verði að rafvæða þann hluta.   

Fyrstu hugmyndasöfnuninni hjá Garðabæ lauk í byrjun apríl 2019, stefnt er að því að 

hafa kosningar í lok maí og fram í byrjun júní. Framkvæmdatíminn er síðan skilgreindur 

frá 10. júní 2019 til 31. ágúst 2020 (Garðabær, 2019).  

Þriðja skilyrði sem verkefni þarf að uppfylla til að geta talist sem 

þátttökufjárhagsáætlunargerð samkvæmt Sintometers o.fl. (2012) er að ferlið þarf að 

vera endurtekið þ.e. ekki má vera um einstaka kosningu að ræða. Reykjavíkurborg, 

Kópavogsbær og Mosfellsbær hafa öll nú þegar endurtekið verkefnið að minnsta kosti 

einu sinni og uppfylla því skilyrðið. Helgi segir að Bolungarvíkurkaupstaður sé að fara af 

stað með verkefnið aftur í sumar og mun þar af leiðandi einnig uppfylla það. Hjá 

Seltjarnarnesbæ var samþykkt í upphafi að gera þetta allavega tvisvar og samræmist það 

skilgreiningunni, hins vegar hefur ekki verið tekið ákvörðun um endurtekningu ennþá. Þar 

sem verkefnið er algerlega nýtt af nálinni hjá Garðabæ er ekki hægt að segja til um 

endurtekningu að svo stöddu.  

6.5 Kynningar og upplýsingagjöf  

Fyrsta skrefið í þátttökustiga sænska sveitarfélagasambandins er upplýsingagjöf. Þar 

kemur fram að til þess að íbúar geti tekið þátt þurfi þeir að hafa nægjanlegar upplýsingar 

um viðfangsefnið og er því talið að upplýsingagjöf sé grundvallar skilyrði fyrir allri þátttöku 
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(Anna Guðrún Björnsdóttir, 2012). Misjafnar aðferðir eru notaðar á meðal þátttakenda í 

rannsókninni til að koma upplýsinum um verkefnin til íbúa sveitarfélaganna.  

Unnur Margrét segir að Reykjavíkurborg notist við margvíslegar aðferðir við að kynna 

verkefnið og reyni að ná til sem fjölbreyttastra hópa. Hún segir aðal áhersluna síðustu ár 

hafa verið á samfélagsmiðla en einnig séu gerðar sjónvarps- og útvarpsauglýsingar sem 

og auglýst sé í fréttablöðum. Reykjavíkurborg er jafnframt eina sveitarfélagið í 

rannsókninni sem markvisst hefur reynt að ná til þeirra hópa sem ólíklegir eru til þess að 

taka þátt. Unnur Margrét segir að þau hafi verið að aðlaga kynningarmálin þannig að þau 

nái til fjölbreyttari hópa og þá aðallega yngra og eldra fólks og einstaklinga með annað 

móðurmál en íslensku. Þau hafi farið í félagsstarf aldraðra, félagsmiðstöðvar og 

grunnskóla sem og í Rauða krossinn þar sem talað var við hóp innflytjenda. Þau hafa verið 

með upplýsingar um verkefnið á íslensku, ensku og pólsku og hafa auglýst að hægt sé að 

skila inn hugmyndum á ensku og pólsku. Unnur segir að þau hafi auglýst að það mætti 

skila inn hugmynd á hvaða tungumáli sem er og þau myndu finna út úr því en hún telur 

aðal vandamálið vera að þau nái ekki að láta réttan markhóp vita af þeim möguleika. Þá 

segir hún að þau hafi notið aðstoðar frá Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar við að 

setja kynningarefnið inn á lokaða hópa á samfélagsmiðlum sem þau vita af, t.d. félög 

erlendra hópa. Hún nefnir dæmi um fjölmiðil sem er á pólsku hafi fjallað um 

hugmyndasöfnunina og kosningarnar síðast og þau hafi séð mikinn mun á þátttökunni hjá 

þeim hóp daginn sem sú frétt var birt.  

Kópavogsbær notar fjölbreyttar aðferðir við kynningar. Þegar kom að 

hugmyndasöfnuninni segir Sigríður Björg að send hafi verið dreifirit í öll hús, það hafi verið 

sendar út blaðaauglýsingar og útvarpsauglýsingar sem og notað hafi verið mikið 

samfélagsmiðla. Kynningarefnið hafi verið notað hvoru tveggja til að kynna 

hugmyndasöfnunina á vefnum sem og íbúafundina. Eftir fyrsta íbúafundinn hafi einnig 

verið gert myndband þar sem hann var kynntur og var það auglýst á Facebook. Þegar 

hugmyndasöfnuninni var lokið hafi verið gerð opnuauglýsing í fréttablaði sem var birt einu 

sinni. Þar voru listaðar upp allar hugmyndirnar og sett upp kort, það hafi verið hugsað til 

þess að íbúar gætu séð að það væri eitthvað spennandi og mikið í gangi. Hún segir að 

einnig hafi verið ákveðið að vera með kynningar eftir á, þ.e. í framkvæmdahlutanum. Það 

hafi verið gert til þess að minna íbúa á verkefnið og sýna þeim að verið væri að framvæma 

það sem hefði verið kosið.  
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Allt kynningarefni Kópavogsbæjar er á íslensku og ekki hafa verið notaðar sérstakar 

aðferðir til að ná til hópa sem ólíklegir eru til að taka þátt. Sigríður Björg segir að rætt hafi 

verið um að reyna að ná til þeirra hópa og þá sérstaklega eldri og yngri íbúa en það hafi 

ekki verið framkvæmt ennþá. Hún nefnir dæmi um að komið hafi upp hugmyndir um að 

nálgast félagsmiðstöðvar eldri borgara sem og að heimsækja Menntaskólann í Kópavogi 

en u.þ.b. 60% nemenda þar eru íbúar í Kópavogi.  

Óskar telur það vera kost að vera lítið sveitarfélag þegar kemur að kynningarmálum. 

Hann segir að í Mosfellsbæ sé sterkt bæjarblað og að það ásamt samfélagsmiðlum hafi 

verið þeirra helsta leið til að kynna verkefnið fyrir íbúum. Einnig hafi verið gerð veggspjöld 

og fleira en hvorki hafi verið notast við sjónvarps- né útvarpsauglýsingar. Hann telur að 

upplýsingar dreifist á milli sveitarfélaganna og að þau hagnist á hvoru öðru þegar kemur 

að kynningarmálum. Almenn þekking á verkefnunum sé að aukast. Hann nefnir sem dæmi 

að Mosfellsbær hafi stækkað hratt síðustu ár og að það hafi verið 9% fjölgun á íbúum 

seinustu tvö árin. Það sé mikið af ungu fólki að flytja í nýju hverfin í sveitarfélaginu og 

hann telur hugsanlegt að það sé fólk sem er að koma úr Reykjavík, sem þekkir verkefnið 

þaðan og gengur því beint inn í það hjá Mosfellsbæ.  

Óskar segir jafnframt að það hafi verið einn opinn kynningafundur fyrir íbúa og að 

reynt hafi verið að virkja ákveðna hagsmunahópa. Settar hafi verið inn auglýsingar á síður 

ákveðinna hópa á samfélagsmiðlum sem og reynt var að virkja nefndir og ráð, t.d. 

ungmennaráðið, félagsmiðstöðvarnar og skólasamfélagið en ekki hafi verið reynt 

sérstaklega að ná til hópa sem ólíklegir eru til að taka þátt.  

Seltjarnarnesbær var einnig með kynningarfund en María segir að illa hafi verið mætt 

á hann. Hann var fyrst og fremst haldinn til að bjóða upp á beina kynningu á 

fyrirkomulaginu enda í fyrsta sinn sem Nesið okkar var framkvæmt. Einnig hafi bæklingar 

með helstu upplýsingum verið sendir í öll hús á Seltjarnarnesi ásamt því að upplýsingar 

hafi verið á heimasíðu sveitarfélagsins og á samfélagsmiðlum. Þá hafi einnig verið gert 

veggspjald þar sem verkefnið var kynnt. María telur eins og Óskar að það sé kostur að 

vera lítið sveitarfélag og auðvelt að mynda þekkingu á verkefninu meðal íbúa. 

Kynningarefnið hjá Seltjarnarnesi var ekki miðað að einstaka hópum og var eingöngu á 

íslensku.  
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Í Bolungarvíkurkaupstað var notast við dreifibréf sem sent var á öll heimili í 

sveitarfélaginu samkvæmt Helga. Í dreifibréfinu var kynnt verkefnið Betri Bolungarvík 

ásamt því að verkefnið var kynnt á vef og hengdar voru upp auglýsingar í sveitarfélaginu.    

Í Garðabæ fór kynningarbæklingur í öll hús ásamt því að auglýst var í bæjarblaðinu og 

á samfélagsmiðlum samkvæmt þeim Sunnu og Sólveigu. Einnig var sendur póstur á 

skólastjórnendur með það að markmiði að vekja athygli á verkefninu meðal foreldrahópa 

sem og auglýsingar voru settar á strætóskýli. Ekki voru notaðar neinar sérstakar aðferðir 

til að ná til einstaka hópa.   

Sunnu og Sólveigu finnst áhugavert að velta fyrir sér hvort að íbúar þekki verkefnið úr 

öðrum sveitarfélögum og hvort það hafi áhrif á þátttöku. Einnig telja þær vera möguleika 

á því að auðveldara sé að ná til íbúa í minni sveitarfélögum.   

6.6 Fjármagn og vægi þátttökufjárhagsáætlunargerða innan sveitarfélaganna 

Misjafnt er hve mikið vægi verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða er gefið innan 

sveitarfélaganna hérlendis, bæði þegar kemur að fjármagni og þeirri vinnu sem lögð er í 

verkefnin.  

6.6.1 Fjármagn  

Þegar farið var af stað með verkefnið Betra hverfi hjá Reykjavíkurborg í upphafi var íbúum 

gefið tækifæri til að ráðstafa alls 300 milljónum til framkvæmda á ári. Árið 2016 var sú 

upphæð hækkuð upp í 450 milljónir á ári og stendur sú upphæð enn. Fjármagninu er skipt 

á milli hverfa borgarinnar eftir íbúafjölda. Fjórðungi upphæðarinnar, þ.e. 112,5 milljónum 

króna er skipt jafnt á milli hverfanna tíu. Þetta er gert til þess að tryggja fámennustu 

hverfum borgarinnar lágmarksfjárhæð til umráða. Það fjármagn sem eftir stendur, alls 

337,5 milljónir króna, er skipt á milli hverfanna í réttu hlutfalli við íbúafjölda 

(Reykjavíkurborg, 2019). Fjármagnið skiptist árið 2018 milli hverfa á eftirfarandi hátt:  

• Árbær: 42 milljónir  

• Breiðholt: 70 milljónir  

• Grafarholt/Úlfarsárdalur: 30 milljónir  

• Grafarvogur: 61 milljón 
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• Háaleiti og bústaðir: 51 milljón  

• Hlíðar: 39 milljónir  

• Kjalarnes: 14 milljónir  

• Laugardalur: 56 milljónir  

• Miðborg: 33 milljónir  

• Vesturbær: 55 milljónir (Reykjavíkurborg, 2018a) 

Kópavogsbær ráðstafar 200 milljóna til framkvæmda í verkefninu Okkar Kópavogur yfir 

tveggja ára tímabil. Eins og hjá Reykjavíkurborg er fjármagninu skipt á milli hverfa 

sveitarfélagsins. Hvert hverfi fær 10 milljónir í grunnupphæð og eftir standa 150 milljónir 

króna sem er skipt á milli hverfanna í hlutfalli við íbúafjölda. Árið 2018 skiptist fjármagnið 

á milli skipulagshverfa Kópavogsbæjar á eftirfarandi hátt:  

• Kársnes: 32 milljónir  

• Digranes: 64 milljónir  

• Smárinn: 23 milljónir  

• Fífuhvammur (Lindir og Salir): 36 milljónir  

• Vatnsendi: 45 milljónir (Kópavogsbær, 2018b) 

Íbúar Mosfellbæjar fengu tækifæri til þess að ráðstafa 25 milljónir til framkvæmda í 

verkefninu Okkar Mosó árið 2017 (Mosfellsbær, e.d.). Nú þegar verkefnið er farið af stað 

í annað sinn var upphæðin hækkuð um 10 milljónir og gefst íbúum því tækifæri til að 

ráðstafa 35 milljónum árið 2019 (Mosfellsbær, 2019). 

Seltjarnarnesbær ráðstafaði 10 milljónum í kosningarnar 2018 (Seltjarnarnesbær, 

2018a). Garðabær fór af stað í ár og fá íbúar sveitarfélagsins að ráðstafa 100 milljónum til 

framkvæmda (Garðabær, 2019). Einungis eitt verkefni er kosið í Bolungarvíkurkaupstaði 

og er miðað við að það verkefni kosti 2 milljónir en þeirri upphæð er ráðstafað í verkefnið 

í fjárhagsáætlun (Betra Ísland, e.d.a.). Eins og fyrr segir er tímalengt verkefnanna ólík frá 

einu sveitarfélagi til annars, Reykjavíkurborg er eina sveitarfélagið sem endurtekur 
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ferilinn á hverju ári meðan hin láta líða lengra á milli og því misjafnt yfir hve langt tímabil 

ráðstöfun fjármunanna nær.  

Öll sveitarfélögin eiga það sameiginlegt að kostnaður við kynningarmál og annar 

umsýslukostnaður er ekki inni í þessum upphæðum.  

6.6.2 Stöðugildi 

Reykjavíkurborg er eina sveitarfélagið á Íslandi sem er með sérstakt stöðugildi sem heldur 

utan um verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða. Unnur Margrét er verkefnastjóri 

lýðræðis og lýðheilsu og segir hún að starfið hennar sé skilgreint 70% í lýðræðisverkefni. 

Þá sé um að ræða öll lýðræðisverkefni innan sveitarfélagsins. Síðasta vor, 2018, hafi svo 

verið ráðið sérstaklega auka manneskja sem eingöngu sinni verkefninu Hverfið mitt og 

hafi fjármögnun fyrir því stöðugildi verið tekin af kynningarfjármagni verkefnisins. Eftir að 

sá auka starfsmaður kom hafi þau séð hversu miklu máli það skipti að hafa sér manneskju 

sem sinni eingöngu þessu verkefni. Ásamt þessum tveimur starfsmönnum er einn 

starfsmaður á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar sem hefur það hlutverk að 

meta þær hugmyndir sem koma inn sem og að hafa umsjón með framkvæmdum.  

Hjá Kópavogsbæ var verkefnastjóri sem hélt utan um verkefnið en naut stuðnings 

nokkurra starfsmanna við verkefnið og framkvæmd þess. Þá er búið að setja inn í 

fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 fjármagn til að ráða verkefnastjóra íbúalýðræðis. Sá 

verkefnastjóri mun sjá um verkefnið Okkar Kópavogur samhliða öðrum 

lýðræðisverkefnum.  

Hjá Mosfellsbæ eru tveir einstaklingar sem halda að mestu leiti utan um verkefnið 

Okkar Mosó samkvæmt Óskari. Hann sér að mestu leiti um framkvæmdina og tæknilegu 

hliðina á meðan hinn aðilinn sér um áætlunar- og markaðshliðina. Báðir starfsmennirnir 

sinna verkefninu meðfram öðrum verkefnum. Þá sé einnig starfsfólk í matshópnum sem 

metur hugmyndirnar meðfram öðrum störfum. Á Seltjarnarnesi er ekki sérstakur 

starfsmaður sem heldur utan um verkefnið heldur eru nokkrir einstaklingar sem koma að 

því samhliða öðrum verkefnum skv. Maríu. Helgi segir að hjá Bolungarvík sé þetta lítið 

verkefni og séu tveir starfsmenn sem vinna að því samhliða öðrum verkefnum.   

Hjá Garðabæ eru þær þrjár sem halda utan að verkefnið Betri Garðabær meðfram 

öðrum verkefnum en fleiri koma að því. Ekki er um full stöðugildi að ræða samkvæmt 

viðmælendum rannsóknarinnar.  
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6.7 Þátttaka 

Þátttaka í verkefnum þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi er mismunandi á milli 

sveitarfélaganna. Árið 2018 var kosningaþátttaka í verkefninu Hverfið mitt 12,3% sem er 

metþátttaka í verkefninu hjá Reykjavíkurborg (Reykjavíkurborg, 2018a). Árið 2014 var 

kosningaþátttakan 5,7% (Reykjavíkurborg, 2014) og árið 2016 var hún 9,4% 

(Reykjavíkurborg, 2016). Í töflunni hér að neðan má sjá þátttöku í verkefninu hjá 

Reykjavíkurborg árin 2014, 2016 og 2018. 

Tafla 2. Þátttaka í verkefninu Hverfið mitt árin 2014, 2016 og 2018 (Betri Reykjavík, 2018). 

  2014 2016 2018 

Fjöldi hugmynda  469 911 820 
Fjöldi athugasemda  922 738 1679 

Fjöldi notenda  2018 3903 4673 

 

Eins og sést á töflunni hér að ofan er virkni á vefnum að aukast, fjöldi athugasemda árið 

2018 meira en tvöfaldast frá árinu 2016 sem og að fjöldi notenda á vefnum er að aukast. 

Þá sést einnig aukning í kosningaþátttökunni en hún hækkar um 6,6% frá 2014 til 2018. 

Ekki sést aukning í fjölgun hugmynda á árunum 2016 til 2018.  

Árið 2016 var kosningaþátttaka í verkefninu Okkar Kópavogur 12,5% (Kópavogsbær, 

2016) en fór upp í 17,7% í verkefninu 2018 (Kópavogsbær, 2018a). Í töflunni hér að neðan 

má sjá fjölda hugmynda, athugasemda og notenda í verkefninu bæði skiptin sem það 

hefur verið framkvæmt.  

Tafla 3. Þátttaka í verkefninu Okkar Kópavogur 2016 (Betra Ísland, e.d.d.) og 2017-2018 (Betra 
Ísland, e.d.e.). 

  2016 2017 - 2018 
Fjöldi hugmynda  397 374 
Fjöldi athugasemda  245 959 
Fjöldi notenda  1316 1911 

 

Í seinni umgangi verkefnisins Okkar Kópavogur komu örlítið færri hugmyndir eða 374 á 

meðan það komu 397 árið 2016. Hins vegar sést gríðarleg aukning í heildarfjölda 

athugasemda, árið 2016 voru þær 245 en rjúka upp í 959 árin 2017-2018. Einnig eykst 

fjöldi notenda úr 1.316 árið 2016 upp í 1.911 árin 2017-2018. Þá eykst kosningaþátttakan 

einnig um rúm 5%. Sigríður Björg telur líklegt að íbúar Kópavogsbæjar hafi lært á verkefnið 
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og því hafi komið færri hugmyndir en virknin á vefnum hafi verið meiri. Hún segir að í fyrra 

skiptið hafi fólk verið að setja töluvert af sömu hugmyndunum inn en það hafi verið minna 

um það í seinna skiptið og fólk hafi þá meira verið að sýna viðbrögð við hugmyndum 

annarra.  

Sigríður Björg segist einnig sjá mun á milli hverfa, hverfin séu misfjölmenn og 

upphæðirnar misháar. Þátttakan sé minnst í stærsta hverfinu þeirra sem er Digranesið. 

Hún segir það vera stórt svæði með fjölbreyttum hópi á meðan önnur hverfi innan 

Kópavogs séu sum einsleitari. Hún telur einnig að hverfisvitund einstaklinga sé mögulega 

minni í stærri hverfum.  

Kosningaþátttaka í verkefninu Okkar Mosó árið 2017 var 14,0% (Mosfellsbær, e.d.). 

Ekki hefur verið lokið við kosningar í verkefninu árið 2019 og því ekki hægt að segja til um 

kosningaþátttöku í verkefninu í ár.  

Tafla 4. Þátttaka í verkefninu Okkar Mosó 2017 og 2019 (Betra Ísland, e.d.f.). 

  2017 2019 

Fjöldi hugmynda  130 115 
Fjöldi athugasemda  342 222 
Fjöldi notenda  487 504 

 

Í töflunni hér að ofan má sjá að fleiri hugmyndir bárust árið 2017 en 2019. Alls bárust 130 

hugmyndir árið 2017 en  115 árið 2019. Það sama má segja um fjölda athugasemda en 

þær voru 342 árið 2017 en 222 árið 2019. Hins vegar er fjöldi notenda að aukast, í ár voru 

alls 504 notendur en árið 2017 voru þeir 487. Óskar segir að hann hafi séð mun á 

hugmyndunum milli ára og telur að íbúar séu farnir að læra á verkefnið. Hann segir að þó 

að færri hugmyndir hafi borist núna séu mun fleiri verkefni tæk í kosningu og þau séu að 

fá minna af ábendingum í tengslum við ruslatunnur og þess háttar. Hann segir einnig að 

dreifing hugmyndanna hafi verið góð og að það hafi komið á óvart að stærri hverfi voru 

ekki að taka til sín fleiri verkefni.  

Á Seltjarnarnesi var kosningaþátttaka í verkefninu Nesið okkar árið 2018 11,7% 

(Seltjarnarnesbær, 2018b) sem María segir að sé í samræmi við það sem búist var við út 

frá niðurstöðum fyrstu umferðar í nágrannasveitarfélögunum. Yfirlit yfir þátttöku í 

verkefninu má sjá í töflunni hér að neðan.  
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Tafla 5. Þátttaka í verkefninu Nesið okkar árið 2018 (Betra Ísland, e.d.c.). 

  2018 
Fjöldi hugmynda  44 
Fjöldi athugasemda  80 
Fjöldi notenda  207 

 

Alls bárust 44 hugmyndir, fjöldi athugasemda var 80 og fjöldi notenda 207.  

Kosningaþátttaka í verkefninu Betri Bolungarvík, árið 2018, var 14,4%. (Betri 

Bolungarvík, 2018). Yfirlit yfir þátttöku er að finna í töflunni hér að neðan.  

Tafla 6. Þátttaka í verkefninu Betri Bolungarvík árið 2018 (Betra Ísland, e.d.a). 

  2018 
Fjöldi hugmynda  11 
Fjöldi athugasemda  26 
Fjöldi notenda  30 

 

Alls bárust 11 hugmyndir, fjöldi athugasemda var 26 og fjöldi notenda 30.  

Þar sem ekki er komið að kosningu í verkefninu Betri Garðabæ þegar rannsókninni er 

skilað er ekki hægt að setja fram tölur um kosningarþátttöku.  

Tafla 7. Þátttaka í verkefninu Betri Garðabær árið 2019 (Betra Ísland, e.d.b.). 

  2019 
Fjöldi hugmynda  304 
Fjöldi athugasemda  502 
Fjöldi notenda  1048 

 

Alls komu inn 304 hugmyndir í hugmyndasöfnuninni. Sunna og Sólveig segja að búist hafi 

verið við u.þ.b. 150 – 200 hugmyndum og hafi fjöldi hugmynda því farið langt fram úr 

væntingum.  

Í öllum sveitarfélögunum er þátttakan mest hjá fólki á aldrinum u.þ.b. 30-50 ára, 

fjölskyldufólkinu, og erfiðast er að ná í yngra og eldra fólk sem og einstaklinga af erlendum 

uppruna. 

6.8 Helstu áskoranir þátttökufjárhagsáætlunargerða hérlendis 

Töluvert hefur verið komið inn á þær áhættur og áskoranir sem sveitarfélögin hafa rekist 

á við þátttökufjárhagsáætlunargerðir í sveitarfélögum hérlendis í köflunum hér að ofan. 

Helst má nefna það að tímasetja verkefnið rétt og ákveða á hve löngum tíma það á að 
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vera endurtekið. Einnig hefur verið komið inn á þær áskoranir sem fylgja kosningakerfinu, 

þ.e. að ódýrari verkefni raðist ofarlega sem og hindrunin sem rafræn auðkenning getur 

verið.  

Flestir viðmælendur voru sammála um að það sé áskorun að kynna verkefnið 

nægjanlega vel og þá sérstaklega að ná til ólíkra hópa. Þar séu eldri borgarar, yngra fólk 

og fólk af erlendum uppruna mesta áskorunin.  

Einnig nefndu allir viðmælendur nema Kópavogsbær að það væru ákveðnar 

takmarkanir sem fylgja kerfinu. Það sé eingöngu til eitt kerfi hérlendis sem býður upp á 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir. Til dæmis nefna þær Sunna og Sólveig hjá Garðabæ að 

það hefði verið gott að geta borið saman mismunandi leiðir og valið hvað hefði hentað 

þeim best þegar þær fóru af stað í upphafi. Hins vegar hafi þetta kerfi einfaldlega verið 

það eina sem var í boði á þessum tímapunkti. Þetta sé eina kerfið sem komin er reynsla á 

og það virkar og því hafi verið tekin ákvörðun um að nota það. Helgi hjá Bolungarvík segir 

einnig að það vanti kerfi sem minni sveitarfélögin geti nýtt sér. Hann telur að það væri 

gott ef að ríkið eða Samband íslenskra sveitarfélaga myndi setja á laggirnar kerfi fyrir 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir sem minni sveitarfélög geta nýtt sér.  

Óskar nefnir að það geti verið vandasamt að koma verkefninu fyrir í smærri 

sveitarfélögum þar sem það taki tíma og vinnu frá öðrum verkefnum. Þá einnig áskorun 

að undirbúa verkefnið vel á þeim stutta tíma sem er gefin. Það hafi einnig komið honum 

á óvart að það reyndist áskorun að fá verktaka til að framkvæma þau verkefni sem voru 

kosin árið 2017 og það hafi valdið töfum á ákveðnum verkefnum.  

6.9 Samvinna sveitarfélaganna  

Eins og fyrr segir eru öll sveitarfélögin sem eru þátttakendur í rannsókninni með samning 

við Íbúa ses. ásamt því að þau hafa lært töluvert af hvort öðru. Unnur Margrét segir að 

þau hjá Reykjavíkurborg hafi fundað með ýmsum aðilum hjá öðrum sveitarfélögum. Til að 

mynda hafi Mosfellsbær leitað til þeirra og þau hafi fundað oftar en einu sinni með 

Kópavogsbæ. Hún segir að í hvert skipti sem hún hitti fulltrúa annara sveitarfélaga séu 

allir sammála um að það væri gagnlegt að vinna meira saman og byggja á reynslu hvers 

annars en það hafi ekki náðst að skapa sameiginlegan vettvang fyrir það ennþá. Hún segir 

jafnframt að Reykjavíkurborg hafi litið á það sem hluta af sínu hlutverki sem höfuðborg 

landsins að vera örlát á þá vinnu sem þau vinna í lýðræðismálum.  
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Það sem er náttúrulega svo skemmtilegt við meðal annars þennan málaflokk er að 
hann er svo mikið hugsjónaverkefni þannig að öll dýrin í skóginum eru voða mikið 
vinir í þessum málaflokki og það er ótrúlega ánægjulegt að fá að vinna þannig, að fá 
að vinna í mikilli sátt og samvinnu og að loka markmiðið sé svolítið göfugt.  

Óskar og Sigríður Björg taka í sama streng og Unnur og segja að þó að sveitarfélögin 

séu ekki endilega að vinna saman þá læra þau af hvort öðru. Óskar telur 

þátttökufjárhagsáætlunargerð hafa þróast sameiginlega meðal sveitarfélaganna á Íslandi.  

6.10 Framtíð þátttökufjárhagsáætlunargerða í sveitarfélögum á Íslandi 

Út frá niðurstöðum viðtalanna má gera ráð fyrir því að þátttökufjárhagsáætlunargerðir 

séu komnar til að vera á Íslandi, allavega að einhverju leiti. Verkefnið er orðið rótgróið hjá 

Reykjavíkurborg og meiri áhersla lögð á það með hverju árinu og því telur Unnur Margrét 

ólíklegt að það sé að fara að hætta í bráð. Sigríður Björg segir að búið sé að taka ákvörðun 

um að framkvæma verkefnið aftur hjá Kópavogsbæ. Einnig sé búið að setja inn í 

fjárhagsáætlun að ráða verkefnastjóra íbúalýðræðis sem hefji störf í maí 2019 þannig að 

þá verði komin starfsmaður sem heldur utan um þetta verkefni sem og önnur 

íbúalýðræðisverkefni 

Óskar telur sennilegt að verkefnið Okkar Mosó haldi áfram og að það sé tilfinningin 

innan sveitarfélagsins að íbúar séu ánægðir með verkefnið. Hann segir að það sé 

tiltölulega nýtekin til starfa lýðræðis- og mannréttindanefnd innan Mosfellsbæjar og telur 

líklegt að fjallað verði um verkefnið á þeim vettvangi. Hann telur að verkefni sem gefa 

íbúum kost á að hafa áhrif og taka þátt sé til framtíðar en hvort það sé með þessu móti 

eða eitthvað allt annað verði gert verði að koma í ljós.  

María er ekki viss um hver framtíð verkefnisins Nesið okkar er. Hún segir að það hafi 

verið samþykkt í bæjarstjórn að framkvæma verkefnið a.m.k. tvisvar en ekki sé enn farið 

af stað með verkefnið í annað sinn. Hún segir einnig að útfæra þurfi það á annan hátt og 

vinna það öðruvísi ef ákveðið verði að fara af stað með það aftur.  

Samkvæmt þeim Sunnu og Sólveigu hjá Garðabæ tala bæjarfulltrúarnir á þann hátt 

að vilji sé til að þróa verkefnið áfram en verkefnið sé hins vegar ekki meitlað í stein með 

því fyrirkomulagi sem það er núna. Fylgst verði með því hvernig verkefnið leggst í íbúana 

og eru þau opin fyrir því að víkka hugsjónina og aðferðafræðina. Hugsanlega verði búin til 

öðruvísi verkefni. Með haustinu eigi að fara af stað vinna við að endurvinna 
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lýðræðisstefnu Garðabæjar og finnst þeim líklegt að verkefnið geti þróast á þeim 

vettvangi og jafnvel komið inn fleiri fjölbreyttari verkefni.  

Helgi segir að stefnt sé að því að fara aftur af stað með verkefnið Betri Bolungarvík í 

sumar og að það eigi sér að öllum líkindum framtíð innan sveitarfélagsins.  
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7 Umræður  
Fram kemur í upphafi rannsóknarinnar að markmiðið með henni sé að meta hvert umfang 

þátttökufjárhagsáætlunargerða er í sveitarfélögum á Íslandi, þ.e. hversu mörg 

sveitarfélög hafa tekið upp þessar tegundir áætlunargerða og hversu umfangsmiklar þær 

eru innan þeirra. Þá sé markmiðið einnig að leggja mat á hvaða tegundir 

þátttökufjárhagsáætlunargerða sé verið að nota hérlendis og út frá hvaða fyrirmyndum 

unnið var eftir við innleiðinguna. Til þess að ná fram markmiðum rannsóknarinnar voru 

settar fram tvær rannsóknarspurningar sem hvorri um sig fylgdu nokkrar undirspurningar. 

Fyrri rannsóknarspurningin er „Hvert er umfang þátttökufjárhagsáætlunargerða á 

Íslandi?“ Til þess að hægt sé að leggja mat á umfangið þarf að svara eftirfarandi 

spurningum:  

• Hversu mörg sveitarfélög hafa tekið upp þátttökufjárhagsáætlunargerðir á 

Íslandi? 

• Hversu lengi hafa þessar aðgerðir verið framkvæmdar innan sveitarfélagsins? 

• Hversu miklu fjármagni er varið í verkefnið í hverju sveitarfélagi?  

• Hversu stórt hlutfall íbúa sveitarfélagsins tekur þátt í verkefninu? 

Rannsóknin leiddi í ljós að alls hafa sex sveitarfélög tekið upp 

þátttökufjárhagsáætlunargerðir á Íslandi. Þau eru Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, 

Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Garðabær. Reykjavíkurborg 

er reynslumesta sveitarfélagið og hefur verið með verkefni 

þátttökufjárhagsáætlunargerðar í gangi frá árinu 2012 og er farið af stað með verkefnið í 

áttunda sinn núna árið 2019. Verkefnið Okkar Kópavogur fór af stað árið 2016 og hefur 

verið framkvæmt tvisvar sinnum. Mosfellsbær vinnur að verkefninu í annað sinn í ár, 

2019, en verkefnið var fyrst framkvæmt árið 2017. Verkefni 

þátttökufjárhagsáætlunargerðar hófst hjá Seltjarnarnesbæ og Bolungarvíkurkaupstað í 

fyrra, árið 2018 og hefur verið framkvæmt einu sinni í báðum sveitarfélögunum. Í upphafi 

árs 2019 fór Garðabær af stað með verkefnið Betri Garðabær í fyrsta skipti. Yfirlit yfir 

fjármagn sem sveitarfélögin verja í verkefnin er að finna í kafla 6.6.1 hér að ofan og 

þátttöku íbúanna í verkefnunum má sjá í kafla 6.7. 
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Seinni rannsóknarspurningin er „Hvaða tegundir þátttökufjárhagsáætlunargerða er 

verið að nota hérlendis?“. Til þess að svara þeirri spurningu þarf að svara eftirfarandi 

undirspurningum: 

• Hvaða fyrirmyndum var unnið eftir við innleiðingu 

þátttökufjárhagsáætlunargerða hjá sveitarfélaginu?  

• Hversu vel falla verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða í sveitarfélögum á 

Íslandi að skilgreiningunni á hugtakinu? 

• Að hvaða leiti taka íbúar þátt í útdeilingu á fjármagni sveitarfélagsins? Þ.e. er 

eingöngu um framkvæmdarverkefni að ræða eða er þátttaka möguleg í víðara 

samhengi? 

Sú tegund þátttökufjárhagsáætlunargerða sem notuð er hérlendis eru svokallaðar 

Framkvæmdir í samfélaginu þar sem íbúar taka þátt í að útdeila afmörkuðu fjármagni 

sveitarfélagsins til framkvæmdaverkefna og þátttaka er hvergi möguleg í víðara 

samhengi. Eins og rakið er í kafla 6.2 hér að framan er ekki hægt að segja að það sé nein 

ein helsta fyrirmynd sem unnið var eftir þegar þátttökufjárhagsáætlunargerðir hófust á 

Íslandi. Litið hafi verið að einhverju leiti til Brasilíu og Bandaríkjanna en mest hafa 

sveitarfélögin leitað til hvors annars og verkefnin þróast samhliða. Samkvæmt Róberti hjá 

Íbúum ses. eru Íslendingar frumkvöðlar á sviði rafrænna þátttökufjárhagsáætlunargerða 

og eru fyrirmynd annarra landa þegar kemur að þeim.  

Öll verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða í sveitarfélögum á Íslandi falla ágætlega 

að þeirri skilgreiningu á hugtakinu sem notast er við í rannsókninni. Fyrsta skilyrðið var að 

fara verði fram umræða um fjárhagsáætlunarferlið, þ.e. hvernig ráðstafa eigi fjármunum. 

Í öllum sveitarfélögunum sex er um afmarkað fjármagn að ræða sem íbúar fá að hafa áhrif 

á hvernig er ráðstafað og falla þau því öll vel að fyrsta skilyrðinu. Annað skilyrðið sem 

verkefni þurfa að uppfylla til að flokkast sem þátttökufjárhagsáætlunargerð í 

rannsókninni er að sveitarfélagið, eða annað dreifstýrt stjórnsýslustig sem á kjörinn 

fulltrúa og hefur vald yfir fjármunum t.d. hverfaráð verður að taka þátt í umræðunni. Í 

öllum verkefnunum sex er það sveitarfélagið sem heldur utan um verkefnin og kemur að 

þeim.  
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Þriðja skilyrðið er að ferlið verður að vera endurtekið. Verkefnin Hverfið mitt, Okkar 

Kópavogur og Okkar Mosó hafa öll verið framkvæmd oftar en einu sinni ásamt því að 

verkefnið Betri Bolungarvík verður framkvæmt aftur í sumar. Þar af leiðandi uppfylla þau 

fjögur verkefni þetta skilyrði. Við upphaf verkefnisins Nesið okkar var ákveðið að það yrði 

framkvæmt að minnsta kosti tvisvar en ekki hefur þó verið farið af stað með verkefnið í 

annað sinn og óljóst hver framtíð þess er innan Seltjarnarnesbæjar. Upphaflega hugsunin 

á bak við Nesið okkar uppfyllir því þriðja skilyrðið. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um 

verkefnið Betri Garðabær þar sem það er að fara af stað í fyrsta skipti og því ekki hægt að 

segja til um hversu vel það muni falla að skilyrðinu.  

Fjórða skilyrðið í rannsókninni er að verkefnin verða að eiga sinn eigin vettvang innan 

stjórnsýslunnar þar sem umræða og rökræður fara fram. Öll verkefnin eru með sinn eiginn 

vettvang inn á vefnum Betra Ísland þar sem verkefnin fara fram. Einnig eru íbúafundir í 

Kópavogsbæ þar sem eingöngu er fjallað um þetta verkefni og eiga því öll verkefni 

þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi sinn eigin vettvang innan stjórnsýslunnar og 

uppfylla fjórða skilyrðið.  

Fimmta og síðasta skilyrðið sem verkefnin þurftu að uppfylla til að flokkast sem 

þátttökufjárhagsáætlunargerð er að niðurstöðum ferilsins verður að fylgja ábyrgð og 

þátttakendur eiga að fá endurgjöf. Öll sveitarfélögin nema Bolungarvíkurkaupstaður eru 

með markvissa endurgjöf til íbúanna og uppfylla því fimmta og síðasta skilyrðið.  

Þar af leiðandi falla verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða í sveitarfélögum á Íslandi 

vel að skilgreiningu á hugtakinu sem notað er í þessari rannsókn. Öll sveitarfélögin 

uppfylla skilyrðin fimm nema Bolungarvíkurkaupstaður uppfyllir ekki síðasta skilyrðið.  

Verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða á Íslandi falla einnig vel að 

þátttökustiganum sem sænska sveitarfélagið setti fram og farið var yfir í kafla 4 hér að 

ofan. Fyrsta skref stigans er upplýsingagjöf og þar er talað um að upplýsingagjöf sé 

grundvallar skilyrði fyrir allri þátttöku því íbúar verða að hafa upplýsingar um 

viðfangsefnið til að taka þátt (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2012). Öll sveitarfélögin sem 

voru þátttakendur í rannsókninni leggja töluverða áherslu á kynningarefni tengd 

verkefnunum og að koma upplýsingum um verkefnin til íbúa sveitarfélagsins.  

Annað skref þátttökustigans er samráð og felur það í sér að sveitarstjórn tekur á móti 

sjónarmiðum íbúa og fjallar um þau, til dæmis með því að gefa íbúum kost á að koma á 
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framfæri ábendingum eða fyrirspurnum (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2012). 

Hugmyndasöfnun þátttökufjárhagsáætlunargerðanna er þar af leiðandi gott dæmi um 

samráð við íbúa þar sem þeim gefst tækifæri til að koma með hugmyndir varðandi 

nærumhverfið.  

Þriðja skref þátttökustigans er rökræða þar sem íbúum er gefið tækifæri til að koma 

sýnum sjónarmiðum á framfæri sem og hlusta á sjónarmið annarra (Anna Guðrún 

Björnsdóttir, 2012). Vettvangur þátttökufjárhagsáætlunargerða inn á vefnum Betra Ísland 

bíður upp á rökræðu ásamt því að í sumum sveitarfélaganna gefst íbúum tækifæri til að 

skiptast á skoðunum á kynningar- og íbúafundum. 

Áhrif – hlutdeild er fjórða skref þátttökustiga sænska sveitarfélagasambandsins. Það 

þrep felur í sér að íbúarnir fá tækifæri til að vinna að málefni frá upphafi til enda (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2017). Misjafnt er að hve miklu leiti íbúar sveitarfélaganna fá að 

koma að þróun hugmyndanna eftir að þær eru settar inn á vefinn. Reykjavíkurborg og 

Kópavogsbær leggja töluvert upp úr samráði við hugmyndaeigendurnar. Einnig er 

eitthvað um samráð hjá Mosfellsbæ og Seltjarnarnesbæ en það mætti vera meira. 

Fimmta og síðasta þrep þátttökustiga sænska sveitarfélagasambandsins er síðan  

þátttaka í ákvörðunartöku  og er það jafnframt hámarks þátttaka íbúa.   Til þess að komast 

á þetta skref þarf að fara í gegnum öll þrepin á undan (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2017).  Eins og rakið er hér að ofan hafa öll verkefni þátttökufjárhagsáætlunargerða fallið 

nokkuð vel að þrepum þátttökustigans og komast því öll á þetta efsta þrep.  Í þessu skrefi 

er um að ræða framsal valds frá sveitarstjórn til íbúa þar sem þeir sjá um ákvörðunartöku 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017).  Þetta á einkum við í þeim sveitarfélögum þar 

sem niðurstöður kosninganna eru bindandi en hjá Seltjarnarnesbæ og 

Bolungarvíkurkaupstaði þar sem niðurstöður kosninganna eru eingöngu ráðgefandi fyrir 

sveitarstjórnina er ekki um hreint framsal valds að ræða. 
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Viðauki  – Viðtalsvísir 

Upphaf verkefnisins 

1. Hvenær fór verkefnið fyrst af stað?  

2. Hvað varð til þess að ákveðið var að fara af stað með verkefnið?  

3. Eftir hvaða fyrirmyndum var unnið að við innleiðingu verkefnisins? T.d. til hvaða 
sveitarfélaga var litið innanlands sem og erlendis.  

Verkefnið sjálft  

4. Að hvaða leiti fá íbúar að ráðstafa fjármunum sveitarfélagsins? Taka þeir þátt í 
forgangsröðun almennra fjármuna eða er um afmargað fjármagn að ræða?  

5. Ef um afmarkað fjármagn er að ræða, til hvernig verkefna er íbúum gert kleyft að 
ráðstafa fjármagninu?  

6. Hver er vettvangur verkefnisins? Á það sinn eigin vettvang eða er það innan annars 
ferils, t.d. á opnum sveitarstjórnarfundum?  

7. Er íbúum gefið tækifæri til umræðu og rökræðu sín á milli og við stjórnsýsluna? Ef 
svo er með hvaða hætti?  

8. Getur þú lýst fyrir mér hefðbundnu ferli verkefnisins?  

9. Fá þátttakendur endurgjöf og upplýsingar um hvað varð af hugmyndum þeirra?  

Fjármagn og þátttaka 

10. Hversu miklu fjármagni er ráðstafað til verkefnisins innan sveitarfélagsins?  

11. Er fjármagninu skipt á einhvern hátt milli hverfa í sveitarfélaginu? Ef svo er, hvernig?  

12. Hver er þátttakan meðal íbúa sveitarfélagsins?  

13. Eru ákveðin hverfi eða hópar sem taka minni þátt en önnur?  

14. Er notast við einhverjar aðferðir til þess að mæta þeim hópum þar sem þátttakan 
er dræm?  
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Framhaldið 

15. Hverja telur þú vera helstu kosti þess að hafa þátttökufjárhagsáætlunargerðir á 
sveitarstjórnarstiginu?  

16.  Hverjar telur þú vera helstu áskoranir eða áhættur við 
þátttökufjárhagsáætlunargerðir?  

17. Hver er framtíð aðgerðanna í sveitarfélaginu? 
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