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Kosning um verkefni í Reykjavík
● Í verkefninu Betri hverfi var kosið um viðhalds- og 

nýsmíðahugmyndir, kallað var eftir hugmyndum á Betri 
Reykjavík

● Notuðum auðkenningarþjónustu island.is, bæði rafræn 
skilríki og veflykil RSK

● Það var tæknilega einfalt að tengjast island.is og allt virkaði 
mjög vel

● Gott samstarf við Þjóðskrá















Betri hverfi - Tölfræði

● 15.196 einstaklingar heimsóttu kosningavef

○ 89% eða yfir 13.000 komu frá tölvum í Reykjavík

○ Kjörsókn var 8.1% eða 7.617 einstaklingar

● 44% þeirra sem heimsóttu kosningavef auðkenndu sig ekki

○ Íbúar annara sveitarfélaga án kosningaréttar

○ Þeir sem ekki gátu, vildu eða nenntu að auðkenna sig



● Kennitala og lykilorð er ekki nógu góð lausn

● Rafræn skilríki eru framtíðin en notkun þarf að aukast

○ Mesta öryggi sem hægt er að ná í dag

○ Þátttaka verður meiri ef sama auðkenning er notuð fyrir 

stofnanir, fyrirtæki og íbúalýðræði 

○ Notendur þurfa bara að muna PIN númer

● Praktísk leið er að nota kt. og lykilorð næstu 2 ár og 
markvisst auka notkun rafrænna skilríkja á þeim tíma

Framtíð auðkenningar fyrir íbúakosningar



Undirskriftalistar fyrir 20%

● Óeðlilegt er að gera sömu kröfur til auðkenningar á 
undirskriftalistum eins og í kosningum

● Í 300 manna sveitarfélagi þarf bara 60 undirskriftir 

● Í Reykjavík þarf yfir 17.000 undirskriftir sem er erfitt að ná 
nema með miklum auglýsingum og kostnaði

● Strangar auðkenningarkröfur myndu hækka þennan 
þröskuld verulega

● Pappírsundirskriftalistar þurfa ekki auðkenningu



European Citizens Initiative

● Undirskriftalistar um að Evrópuráðið leggi fram frumvarp 

○ Þarf 1 milljón undirskrifta frá minnst 7 löndum

○ Hægt að safna undirskriftum rafrænt og á pappír

● Auðkenning er að eigin vali einstakra landa

○ Flestöll ESB lönd gera einungis kröfur um "kennitölur" 

og/eða vegabréfsnúmer, einnig Eistland þar sem rafræn 

skilríki eru mikið notuð

● Ólöglegt er að falsa undirskriftir og eru viðurlög við slíku



Einföld útfærsla á undirskriftalistum

● Stærsti kostur Betri Reykjavíkur er að hún bætir rökræðuna 
sem er nauðsynlegur undanfari ákvarðanatöku

● Hægt væri að búa til undirskriftalista um einstök mál með 2 
músarsmellum
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