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Um Íbúa - Samráðslýðræði ses
● Stofnuð október 2008 á Íslandi og er nú einnig með skrifstofu í 

Bandaríkjunum - ekki rekin í hagnaðarskyni
○ Vinnum þrjú á Íslandi og tvö í Bandaríkjunum
○ Sjálfseignarstofnun á Íslandi og 501(c)(3) nonprofit í Bandaríkjunum 

● Hefur hjálpað til að gera samráðsverkefni að veruleika í 25 löndum: t.d.
Betri Reykjavík, Betra Ísland og samráðsvef Skoska þingins
○ 15 íslensk sveitarfélög nýta sér lausnir Íbúa ses

● Fjármagnað með sjálfboðavinnu, Evrópustyrkjum, samstarfsverkefnum, 
þjónustusamningum og frjálsum framlögum
○ 80% erlendar tekjur



Opin hugbúnaður sem keyrir 
Betri Reykjavík og Betra Ísland



● Byggir upp traust milli þátttakenda og stjórnvalda

● Betri ákvarðanir með með samvinnu íbúa og stjórnvalda

● Auðvelt í notkun og sameinar leik og samráð 
í innihaldsríku samhengi

Af hverju Your Priorities?



Hugmyndir, rökræður og forgangsröðun 

● Þátttakendur bæta við hugmyndum og 
rökum
○ Upplýsa aðra með skipulögðum umræðum og verða 

betur upplýstir í ferlinu

● Hægt er að kjósa rök upp eða niður
○ Allir sjá bestu rökin



● Rökræðukerfi þar sem er erfitt að rífast
○ Það er ekki hægt að setja athugasemd við rök annarra
○ Hvetur til skynsamlegrar umræðu og stoppar nettröll

● Setur þátttakendur í að meta hugmyndir og segja ekki 
endilega það fyrsta sem þeim dettur í hug

● Skoðanir minnihluta og meirihluta hafa jafnt vægi 
Í viðmóti sem hjálpar til við að skapa samstöðu

Uppbyggilegar umræður











Your Priorities og gervigreind

● Að styrkja þátttakendur á lýðræðislegan hátt 
með gervigreind
○ Vélþýðingar
○ Ráðleggingar og tilkynningar
○ Tal-til-texta
○ Sjálfvirk eftirlit með eitruðu efni
○ NLP greiningar









● Bætt samfélög með betri ákvörðunum
○ Sameiginleg greind fyrir flóknari heim
○ Gagnlegt yfirlit af kostum og göllum fyrir hverja 

hugmynd

● Aukin borgaraleg þekking þátttakenda

● Meiri ánægja almennings með ákvarðanir

Betri árangur með Your Priorities



● Opnað viku fyrir kosningar 2010 í Reykjavík, óháð 
stjórnmálaflokkum

● Yfir 40% kjósenda tóku þátt, 8% bættu við 1.000 hugmyndum og 
þúsundum raka

● Besti flokkurinn greip tækifærið: „Komdu á Betri Reykjavík, 
hjálpaðu okkur að móta stefnur“

● Náið, ánægjulegt og árangursríkt samstarf með 
stjórnsýslu Reykjavíkurborgar síðan árið 2010

Betri Reykjavík byrjar 2010
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