
 

 

  

Atkvæðagreiðsla til fjölmenningarráðs 1.- 8. apríl 2017 

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur sér um framkvæmd atkvæðagreiðslunnar í 

samvinnu við Maskínu ehf.  

 

1. Fjölmenningarráð 

1.1 Til ráðsins eru kosnir 3 fulltrúar af staðfestum þátttakendum á fjölmenningarþingi.  

1.2 Kjörtímabil fulltrúa  fjölmenningarþings til fjölmenningarráðs er fjögur ár. 

 

2. Atkvæðaréttur  

2.1 Rétt til að greiða atkvæði hafa allir þeir aðilar sem hafa staðfest skráningu á 

fjölmenningarþingi Reykjavíkurborgar  sem fram fer 25. mars 2017.  Aðilar verða að 

hafa náð 18 ára aldri þann 25. mars 2017 og hafa  lögheimili í Reykjavík. 

 

3. Frambjóðendur 

3.1 Í kjöri til ráðsins eru allir íbúar Reykjavíkur af erlendum uppruna, sem náð hafa 18 

ára aldri. 

3.2 Þeir sem óska eftir að bjóða sig fram geta komið framboði sínu á framfæri til 

mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur fyrir kl. 16.00 þann 25. mars 2017.  Listi yfir nöfn 

frambjóðenda mun verða aðgengilegur  á fjölmenningarþingi Reykjavíkur. 

 

4. Framkvæmd atkvæðagreiðslu 

4.1 Atkvæðagreiðslan er rafræn og unnin af Maskínu ehf. Maskína fer eftir ítrustu 

kröfum um persónuvernd og öryggi. 

4.2 Atkvæðagreiðsla fulltrúa fer fram með þeim hætti að Maskínu er afhentur  listi 

með netföngum kjósenda og frambjóðendalista. 

4.3 Kjósandi fær sendan tölvupóst um að taka þátt í kosningunni tímabilið 1.- 8. apríl 

2017.  

4.4 Þeir þrír frambjóðendur sem hljóta flest atkvæði fá kosningu sem aðalmenn í 

fjölmenningaráði. Næstu þrír frambjóðendur hljóta kjör sem varamenn í ráðið.   

4.5. Ef upp koma tilfelli þar sem frambjóðendur standa jafnir að atkvæðum sker 
kjörstjórn úr um það með hlutkesti. 
 



5. Niðurstöður atkvæðagreiðslunnar. 

5.1 Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur tilkynnir úrslit kosninganna kl. 14:00 

mánudaginn 10. apríl 2017. 

 

6. Úrskurðir og kærur 

6.1 Kjörstjórn sem skipuð er mannréttindastjóra Reykjavíkur, skrifstofustjóra 

borgarstjórnar og verkefnastjóra rafrænna kosninga á skrifstofu borgarstjóra, 

staðfestir úrslit atkvæðagreiðslunnar, úrskurða um öll vafamál sem upp kunna að 

koma við framkvæmd atkvæðagreiðslunnar og túlkun þessara reglna. Frestur til að 

gera athugasemdir rennur út kl. 12:00, mánudaginn 10. apríl 2017. 

 

Mannréttindaráð Reykjavíkur hefur falið mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur að skipuleggja og annast 

kosningu í fjölmenningarráð. 

 


