
Hverfið mitt 
 

Hugmyndasöfnun og kosningar á Betri Reykjavík 

 

Almenn kynning 



Hugmyndafræðin 

• Verkefnið byggir á hugmyndum um umræðulýðræði, 

þátttökulýðræði, þátttökufjárhagsáætlunargerð - að 

virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og 

ákvarðanatöku, umfram það sem gerist í hefðbundnu 

fulltrúalýðræði.  

• Byggt er á reynslu fyrri ára en jafnframt leitað í smiðju 

sérfræðinga og annarra borga um heiminn þar sem 

þátttökufjárhagsáætlunargerð hefur verið reynd. 



Hverfið mitt … 

… er hugmyndasöfnun vegna nýframkvæmda og 

viðhaldsverkefna 

 

… er vettvangur fyrir íbúa til að kjósa um verkefni í 

bindandi kosningu 

 

… tryggir að verkin eru framkvæmd 



Helstu atriði 

• Smærri nýframkvæmdir og viðhald 

 

• 450 milljónir – 10 hverfi 

• Lágmark á hverfi 11,25 milljónir = 112,5 milljónir 

• 337,5 milljónum skipt hlutfallslega eftir íbúafjölda 

 

• Kosið um allt að 200 hugmyndir – allt að 20 

hugmyndir í hverfi 

 

• Bindandi niðurstöður 

 

• Á vefnum hverfidmitt.is eru nánari upplýsingar um 

fyrirkomulag 
 

 

 

 

 

http://reykjavik.is/hverfid-mitt-betri-reykjavik


450 milljónir sem íbúar velja í 

hvernig verkefni varið er 



Tímaáætlun 

Helstu tímasetningar eru eftirfarandi: 

• Hugmyndasöfnun í þrjár vikur – 25. maí – 15. júní 2016 

• Hugmyndir metnar af sérfræðingum á umhverfis- og 

skipulagssviði. 

• Samráð við hverfisráðin í Reykjavík, sem stilla upp 20 

verkefnum í hverju hverfi til kosninga. 

• Rafræn kosning um verkefni til framkvæmda  - 1. – 8. 

nóvember 2016 

• Undirbúningur útboðs. Verkhönnun verkefna og gerð 

útboðsgagna.  

• Framkvæmdir frá apríl til september 2017 

 



Markmiðið er að hugmyndirnar:  

• nýtist hverfinu í heild. 

• kosti ekki meira en er í framkvæmdapotti hverfisins. 

• krefjist ekki mjög flókins undirbúnings og framkvæmdar. 

• falli að skipulagi borgarinnar og stefnu, sé í verkahring borgarinnar og 

á borgarlandi. 
 

Hugmyndir geta t.d. varðað: 

• umhverfi og möguleika til útivistar og samveru, s.s. bekkir, gróður, 

útilistaverk, fegrun. 

• aðstöðu til leikja eða afþreyingar, s.s. að bæta leiksvæði og endurnýja 

leiktæki. 

• betri aðstöðu til göngu, hjólreiða og notkun almenningssamganga, s.s. 

stígatengingar, lýsingu, lagfæringu gönguleiða. 

 



 

• Sérfræðingar USK vinna að frumhönnun og ítarlegri 

frumkostnaðaráætlun á þessu stigi sem verði 

aðgengileg í kosningu. 

 

• Formenn hverfisráða hafi aðgang að vinnuskjali 

fagteymis USK um mat á hugmyndum. 

 

• Hverfisráðin stilla upp 20 hugmyndum fyrir kosningar 

 



 

• Hverfisráðin stilla upp 20 hugmyndum fyrir kosningar. 

 

• Kosningar verða auglýstar sérstaklega. 

 

• Sumarið verður nýtt til að skoða fyrirkomulag kosninga, 

m.a. til að auðvelda þeim minna tölvufæru að kjósa. 

 

 



• Framkvæmdir verða apríl til september 2017 

 

• Gefur betra svigrúm fyrir útboð og mögulega 

hagstæðari verð. 

 

• Framkvæmdir geta hafist fyrr á árinu en undanfarin ár 

og því ólíklegt að verk tefjist vegna óhagstæðs 

veðurfars að hausti, eins og komið hefur fyrir.  

 



Endurnýjað viðmót á vef 



Endurnýjað viðmót á vef 



Auglýsingar 



Auglýsingar 



Auglýsingar 



Hverfið mitt 

Opna vefsíðu hugmyndasöfnunar 2016  
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