
Lýðræðisstefna 
Garðabæjar





Inngangur

Bæjarstjórn Garðabæjar vill leggja 
áherslu á lýðræðisleg gildi og starfs-
hætti í sveitarfélaginu. Í Garðabæ 
hefur um árabil verið lögð áhersla á 
samráð við íbúa í mörgum mála-
flokkum. Þetta samráð hefur verið 
framkvæmt með ólíkum hætti, t.d. með 
íbúafundum, rafrænum könnunum og 
rýnihópum. Með samþykkt lýðræðis-
stefnu er þessi vilji bæjarstjórnar til 
samráðs við íbúa skjalfestur og 
settur um hann rammi. Lýðræðis-
stefnan felur einnig í sér vilja til að 
gefa íbúum fleiri tækifæri til að taka 
þátt í ákvarðanatöku og stefnumótun 
í málefnum sveitarfélagsins og skuld-
bindur stjórnendur og starfsmenn til 
að vera sífellt vakandi fyrir því að leita 
nýrra leiða til þess. Það er trú bæjar-
stjórnar að með virku samráði við íbúa 
séu meiri líkur á að niðurstaða náist í 
þeim málefnum sem unnið er að hverju 
sinni og að sátt verði verði um hana í 
samfélaginu.

Með samþykkt lýðræðisstefnu markar 
Garðabær braut í starfi sveitarfélaga á 
Íslandi. Fjölmörg norræn sveitarfélög 
hafa farið þessa leið og hefur verið litið 
til þeirra eftir fyrirmyndum við gerð 
stefnunnar. Einnig var leitað til 
dr. Gunnars Helga Kristinssonar, prófessors
í stjórnmálafræði sem kom á fund stýri-
hópsins. Starfsmaður Sambands íslenskra 
sveitarfélaga kom á sama fund og sagði 
frá starfi lýðræðishóps Sambandsins.

Stýrihóp um mótun lýðræðisstefnu 
skipuðu bæjarfulltrúarnir Stefán Snær 
Konráðsson og Steinþór Einarsson, 
Áslaug Hulda Jónsdóttir, Guðjón E. 
Friðriksson bæjarritari og Helgi Grímsson, 
skólastjóri Sjálandsskóla. 
Upplýsingastjóri vann með hópnum.



Lýðræðisstefna Garðabæjar - Sýn:

Garðabær er nútímalegt sveitarfélag 
þar sem áhersla er lögð á framúr-
skarandi þjónustu og ánægju íbúa. 
Lýðræði og virkt samráð er einn 
af hornsteinum  stjórnkerfisins í  
Garðabæ.  Bæjarstjórn og stjórnendur 
Garðabæjar líta svo á að í áliti  íbúa á 
málefnum sveitarfélagsins búi 
verðmæti sem mikilvægt sé að virkja. 

Íbúar Garðabæjar eiga að hafa greiðan 
aðgang að þátttöku í ákvarðanatöku 
og stefnumótun í því skyni að auka 
gæði þjónustunnar og efla lífsgæði og 
samheldni í sveitarfélaginu.

DRÖG

Markmið 
Þjónusta Garðabæjar verði ávallt 
þróuð í samráði við notendur hennar

DRÖG

Það verður gert með því að:

•  Haldnir verði fundir og kynningar og    
    upplýsingum miðlað svo íbúar sem 
    nota þjónustu hverju sinni geti haft      
    áhrif á stöðu og framvindu mála 

•  Félög og samtök í bænum fái aðstoð    
    við að miðla upplýsingum, t.d. með   
    tilkynningum um atburði á þeirra 
    vegum á vef Garðabæjar 

•  Forstöðumönnum einstakra stofnana   
    og þjónustuþátta, svo sem leikskóla,    
    grunnskóla og þjónustu við eldri           
    borgara, verði skylt að halda árlega        
    a.m.k. einn opinn fund, eða nýta 
    aðra leið til almenns samráðs, þar         
    sem kallað er eftir tillögum og áliti       
    þeirra sem nýta sér þjónustu 
    viðkomandi stofnunar.



•  Tryggja starf upplýsinga- og 
    þjónustuvers hjá bænum.

•  Tryggja öfluga miðlun upplýsinga    
    frá bænum á vef bæjarins og vefjum   
    stofnana hans.

•  Miðla upplýsingum um það sem 
    framundan er í sveitarfélaginu með    
    þeim leiðum sem hæfa hverju sinni

•  Bjóða íbúum aðkomu að starfi 
    nefnda þegar við á.

•  Fólk geti hverju sinni séð stöðu 
    erinda sinna hjá bænum, svo       
    gagnsæi og rekjanleiki sé ávallt 
    tryggður í stjórnsýslunni.

Markmið 
Stuðla að auknum áhuga og 
þekkingu íbúa Garðabæjar á 
málefnum sveitarfélagsins

Það verður gert með því að:



•  Niðurstöður samráðsferla verði 
    teknar saman og birtar á vef Garða-
    bæjar þar sem einnig verði greint frá    
    því hvernig brugðist verði við.

•  Íbúar fái að koma að málum eins 
    snemma í stefnumótunarferlinu og    
    hægt er og hafi þannig möguleika til   
    að koma sínum sjónarmiðum að í 
    upphafi hugmyndavinnunnar.

•  Á vef Garðabæjar verði leiðbeining-  
    ar um hvernig hægt sé að koma 
    málum eða skoðunum sínum á 
    tilteknum málum á framfæri.

•  Gera reglubundnar þjónustu-
    kannanir á starfsþáttum á vegum       
    sveitarfélagsins

Markmið 
Auka möguleika íbúa Garðabæjar 
á að taka þátt í ákvarðanatöku 
og stefnumótun

Það verður gert með því að:

•  Bærinn hvetji til og styðji vð  
    verkefni í leik- og grunnskólum sem   
    miði að því að kynna börnum þær 
    skyldur og tækifæri sem felast í því    
    að búa í lýðræðisþjóðfélagi.

•  Í skólum bæjarins og í öllu starfi með   
    börnum og ungmennum verði lögð   
    áhersla á að kenna börnum 
    gagnrýna hugsun, að tjá skoðanir     
    sínar og taka þátt í rökræðum.

•  Starfsfólk leik- og grunnskóla         
    fái menntun og þjálfun í að leiða       
    lýðræðisleg vinnubrögð í skólastarfi.

•  Ungmennaráð sé starfrækt og hafi       
    formlega leið til að koma málum á     
    dagskrá hjá bæjarstjórn.

•  Haldin verði „íbúaþing unga 
    fólksins“ einu sinni á kjörtímabili þar   
    sem starfsemi bæjarins verði kynnt     
    og leitað eftir áliti unga fólksins.

•  Haldnir verði reglulegir samráðs    
    fundir með eldri borgurum 
    í Garðabæ.

•  Útlendingum, búsettum í Garðabæ,   
    verði kynnt þjónusta og stjórnkerfi 
    bæjarins með aðstoð túlka eins og 
    þarf hverju sinni. 
    Þeim sé jafnframt kynntar leiðir til      
    að koma málum á framfæri.

•  Nýjum íbúum í Garðabæ verði kynnt  
    starfsemi sveitarfélagsins.

•  Við upplýsingamiðlun verði hugað 
    að þörfum, þeirra sem þurfa á 
    sérstakri þjónustu að halda 
    til virkrar þátttöku og upplýsinga-    
    öflunar eins og aðstæður leyfa.

Markmið 
Tryggja að allir íbúar Garðabæjar 
hafi möguleika á að taka þátt í 
lýðræðisferlum

Það verður gert með því að:



Markmið 
Stöðugt sé leitað nýrra leiða til 
að styðja við lýðræðisstefnuna 
og auka möguleika íbúa á að 
hafa áhrif  

•  Leitast við að nálgast íbúa á þeirra         
    forsendum og bjóða þeim ólíkar 
    leiðir til að hafa áhrif.

•  Þróa nýja leiðir til samráðs við íbúa  
    t.d. með því að nýta kosti rafrænna    
    stjórnmála og stjórnsýslu.

•  Meta árangur hvers samráðsferils      
    markvisst með það í huga að bæta 
    það sem fara má betur. Sérstaklega     
    verði hugað að því hvort leita verði 
    annarra leiða til að virkja tiltekna     
    hópa.

•  Meta stefnuna reglulega og árangur   
    hvers markmiðs , a.m.k. fyrst um       
    sinn, til að aðlaga hana og staðfæra 
    í takt við samfélagið í Garðabæ.

Það verður gert með því að:

Markmið 
Stjórnmálamenn og stjórnsýsla 
Garðabæjar fái viðeigandi þjálfun 
til að leiða lýðræðisferla

•  Bæjarfulltrúum og nefndar-
    mönnum verði boðið á námskeið í     
    upphafi kjörtímabils þar sem farið 
    verði yfir leiðir til að stýra uppbyggj-
    andi samráði.

•  Starfsfólk stjórnsýslunnar fái menntun  
    og þjálfun í því að leiða samráðsferla  
    og verði öðrum starfsmönnum 
    bæjarins, bæjarfulltrúum og nefdar-
    mönnum til ráðgjafar.

Það verður gert með því að:
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