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1

Tryggja að allir íbúar hafi 

möguleika á að taka þátt í 

lýðræðisferlum

Unnin verði samantekt á fjölbreyttum 

lýðræðisleiðum sem tryggir öllum íbúum tækifæri 

til að taka þátt í fjölbreyttum lýðræðisverkefnum. 

Lýðræðisleiðirnar verði aðgengilegar öllum, 

íbúum, hagsmunaaðilum starfsmönnum og 

kjörnum fulltrúum

Öll fagsvið og 

nefndir

Stöðugt

2

Auka möguleika íbúa á að taka 

þátt í ákvörðunartöku og 

stefnumótun Garðabæjar

Taka saman fjölbreytta samráðsferla 

(lýðræðisleiðir) fyrir ákvarðanatöku á vegum 

sveitarfélagsins með það að markmiði að íbúar 

komi sínum sjónarmiðum að í upphafi hvers 

verkefnis. 

Öll fagsvið og 

nefndir
Stöðugt

3

Leitast verður eftir því að ná til 

ólíkra hópa sem hafa 

mismunandi þarfir, t.d. erlendra 

íbúa í Garðabæ, fatlaðs fólks og 

eldri borgara Upplýsingagjöf miðuð út frá hverjum hópi fyrir sig.  

Fjölskyldusvið, 

upplýsingadeild
Stöðugt

4

Efla lýðræðislega 

ákvarðanatöku á vinnustöðum 

sveitarfélagsins

Fjármála- og 

stjórnsýslusvið, 

mannauðs- og 

kjaradeild

Stöðugt

5

Þróaðar verði fjölbreyttir 

samráðsferlar við 

ákvarðanatöku og stefnumótun 

sem verða aðgengilegar íbúum

Greina hvaða fjölbreyttu samráðsferlar eru til 

hérlendis og erlendis. Hvað er nýtt í þessum 

málaflokki og er að reynast vel

Fjármála- og 

stjórnsýslusvið, 

upplýsingadeild 2022

6
Mæla og fylgjast með þátttöku í 

lýðræðisverkefnum

Setja upp mælikvarða í lýðræðisverkefnum Fjármála- og 

stjórnsýslusvið, 

upplýsingadeild

Stöðugt

7
Leita leiða með ungmennaráði 

til að efla lýðræðislega þátttöku 

Ungmennaráð leggi fram tillögur að leiðum til að 

efla og kynna lýðræðislega þátttöku í 

sveitarfélaginu 

Virkja Ungmennaráð og skilgreina hlutverk þess 

innan stjórnsýslunnar. 

Fræðslu- og 

menningarsvið

2022

Tillögur frá nefndum eftir 

kynningu á verkefninu … 

Kemur eftir kynningu í nefndum bæjarins

8

Fræðslu-, upplýsinga- og 

samráðsfundir um málefni 

sveitarfélagsins

,,Stefnumót við Garðabæ"

Árlegt opið hús á bæjarskrifstofu þar sem 

stjórnsýslan, svið og nefndir kynna verkefni sem 

eru í vinnslu og annað áhugavert.

Öll fagsvið

Árlega

9

Þjónusta og upplýsingagjöf 

verði þróuð í samráði við 

notendur hennar

Unnin verði úttekt á þjónustu og upplýsingagjöf: 

Niðurstaðan verði notuð í samráð við notendur til 

að auka og bæta gæði í upplýsingagjöf 

sveitarfélagsins

Fjármála- og 

stjórnsýslusvið, 

upplýsingadeild
Stöðugt

10

Stjórnmálamenn og stjórnsýsla 

Garðabæjar fái viðeigandi 

þjálfun til að leiða lýðræðisferla

Við endurskoðun lýðræðisstefnu og 

aðgerðaráætlun við upphaf hvers kjörtímabils 

verða opnir fundir um lýðræðislega nálgun í 

sveitarfélaginu og kynningu á straumum og stefnu 

í málaflokknum / Kynningar og námskeið fyrir 

kjörna fulltrúa og starfsmenn stjórnsýslu

Fjármála- og 

stjórnsýslusvið

Einu sinni á 

kjörtímabili

11

Tryggja öfluga miðlun 

upplýsinga frá bænum á vefjum 

og samfélagsmiðlum

Upplýsingagjöf vegna framkvæmda í 

sveitarfélaginu

Upplýsingagjöf sveitarfélagsins verði á fleiri en 

einu tungumáli Upplýsingagjöf til nýrra íbúa 

Garðabæjar

Fjármála- og 

stjórnsýslusvið, 

upplýsingadeild Stöðugt

12
Efla lýðræðislega þátttöku í leik- 

og grunnskólum

Leik- og grunnskólar leggi áherslu á að kenna 

börnum gagnrýna hugsun, tjá skoðanir sýnar og 

taka þátt í rökræðu

Leik- og grunnskólar efli þátttöku í lýðræðislegum 

verkefnum á vegum sveitarfélagsins

Fræðslu- og 

menningarsvið

Fjölbreytt verkefni

Stöðugt

Tillögur frá nefndum eftir 

kynningu á verkefninu … 

Kemur eftir kynningu í nefndum bæjarins

13
Þjónusta þróuð í samráði við 

notendur

Viðhorfskannanir og samtal við þjónustuver sem 

er í mestum samskiptum við viðskiptavini 

sveitarfélagsins

Upplýsingadeild
Reglubundið

14
Efla stafræna þróun 

stjórnsýslunnar
Verkefni á vegum SSH/Sambands íslenskra 

sveitarfélaga

Upplýsingadeild
Reglubundið

ÞÁTTTAKA

ÞEKKING

ÞRÓUN

Með aðgerðaráætlun eru leiðir útfærðar til að ná markmiðum lýðræðisstefnunnar. Framkvæmdaáætlun er háð fjárveitingu hvers árs og mannafla til að halda utanum 

verkefnin.  Aðgerðaráætlun er endurskoðuð annað hvert ár.
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15

Efla áhuga, hæfni og þekkingu 

íbúa til þátttöku í stafrænum 

lýðræðis- og samráðsferlum 

með ólíkum leiðum

Greina leiðir til að efla áhuga og þekkingu íbúa til 

aukinnar þátttöku og áhuga á lýðræðis- og 

samráðsferlum. 

Leggja fram tillögur að nýjum nálgunum.

Öll fagsvið og 

nefndir
Reglubundið

16
Meta árangur lýðræðisferla 

með reglubundnum hætti
Árangur kynntur í bæjarráði

Reglubundið

17
Skoða leiðir á auknu samtali við 

íbúa hverfa Garðabæjar
Unnin verði greining á leiðum til aukins samtals 

við íbúa hverfa s.s. hverfaráð og hverfasamtöl

Stýrihópur
2022

18

Leiðir í samráði og 

upplýsingagjöf sviða og nefnda 

Garðabæjar

Hvert svið og nefndir sem tilheyra sviðunum vinni 

samantekt um samráðsleiðir og upplýsingagjöf 

verkefna til íbúa og hagsmunasamtaka á þeim 

verkefnum sem tilheyra hverju sviði. Unnið við 

upphaf hvers kjörtímabils

Öll fagsvið og 

nefndir

Lagt fram í bæjarráði á 

hverju kjörtímabili
Reglubundið

Tillögur frá nefndum eftir 

kynningu á verkefninu … 
Kemur eftir kynningu í nefndum bæjarins

Núverandi verkefni

Ný verkefni


