Lýðræðisstefna Mosfellsbæjar
Framkvæmdaáætlun 2015-2017

Stjórnsýsla og gegnsæi
Markmið
(Stefnan sjálf)

Leiðir
(Aðgerðir)

Tímasetning

Ábyrgðaraðili

Íbúar hafi greiðan aðgang að öllum
gögnum sveitarfélagsins, fyrirtækja
þess og samtaka sem það á aðild að,
eftir því sem lög og reglugerðir
heimila.

Fylgigögn verði almennt birt með
fundum nefnda og ráða Mosfellsbæjar
samkvæmt reglum þar um.

Maí 2015

Sífellt sé leitað nýrra leiða til að
tryggja gott upplýsingaflæði til íbúa.

Stefna sett um vefmál og
verklagsreglur vegna umgengni um vef
og samfélagsmiðla.

Feb/mars 2016

Sífellt sé leitað nýrra leiða til að
tryggja gott upplýsingaflæði til íbúa.

Uppfæra upptökubúnað í
bæjarstjórnarsal og taka upp fundi í
hljóði og mynd.

Ágúst 2015
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Staða
verkefnis
haustið
2015:
Lokið

Kostnaður árið
2015

Árangursmæli-kvarðar

Forstöðumaður
þjónustu- og
samskiptadeild
ar, nefndarformenn og
ritarar.
ForstöðuEkki hafið.
maður
þjónustu og
samskiptadeild
ar með
vinnuhóp um
vefmál.

50.000

Fjöldi
fylgigagna
með fundargerðum
nefnda og
ráða.

Forstöðumaður
þjónustu og
samskiptadeildar ásamt
ritara

100.000

Lokið

0

Bæjarstjórnar
fundir sendir
út beint í
hljóði og
mynd.

bæjarstjórnar
og tæknifólki.

Sífellt sé leitað nýrra leiða til að
tryggja gott upplýsingaflæði til íbúa.

Opnir fundir verði teknir upp og gerðir
aðgengilegir á heimasíðunni.

Sífellt sé leitað nýrra leiða til að
tryggja gott upplýsingaflæði til íbúa.

Farið yfir verklag við merkingar skjala
og nafngift á málum og fylgigögnum.

Sífellt sé leitað nýrra leiða til að
tryggja gott upplýsingaflæði til íbúa.

Endurskoðun á viðtalstímum
bæjarfulltrúa.

Tryggt skal að upplýsingar um
fyrirhugaðar stjórnvaldsákvarðanir,
stefnumótun og/eða framkvæmdir á
vegum bæjarins berist tímanlega til
hlutaðeigandi íbúa svo þeir geti sett
sig inn í málið.

Við gerð verklagsreglna í tengslum við
gæðaverkefni á bæjarskrifstofu verði
tryggt að tekið sé tillit til gerð
kynningarbréfa, kynningarfunda,
auglýsinga í fjölmiðlum og tilkynninga
á vef Mosfellsbæjar, Íbúagátt og/eða
annarra samskiptamiðla.
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September 2015 Forstöðumaður
þjónustu- og
samskiptadeild
ar.
Október 2015
Verkefnastjóri
skjalavörslu og
rafrænnar
þjónustu.
Október 2015
Forstöðumaður
þjónustu- og
samskiptadeild
ar,
Bæjarstjóri
2016
Forstöðumaður
þjónustu- og
samskiptadeild
ar og
mannauðsstjóri.

Í vinnslu

Ekki hafið.

Í vinnslu.

Í vinnslu.

60.000

Samráð og íbúakosningar
Markmið

Leiðir

Tímasetning

Leitast skal við að hafa samráð við
íbúa og hagsmunaaðila áður en
ákvarðanir eru teknar í mikilvægum
málefnum er varða hagsmuni þeirra.

Samráðsferli skilgreint. Skoða sérstaklega
gildi og verklag og athuga með aðkomu
sérfræðinga á því að meta hvernig til
hefur tekist hingað til og hvað má betur
fara.

Byrjun árs
2016

Leitast skal við að hafa samráð við
íbúa og hagsmunaaðila áður en
ákvarðanir eru teknar í mikilvægum
málefnum er varða hagsmuni þeirra.

Leiðbeiningar um stofnun hverfasamtaka
búnar til og settar á heimasíðu. Auk þess
halda utan um og gera aðgengilegar
upplýsingar um starfandi hverfasamtök.

Framkvæmd íbúakosninga fer eftir
gildandi ákvæðum
sveitarstjórnarlaga.
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Ábyrgðaraðili

Staða
verkefnis
(árlega
uppfærð):
Ekki hafið.

ForstöðuEkki hafið
maður
þjónustu- og
samskiptadeild
ar og
starfsmaður í
vefumsjón.

Kostnaður

Áætlaður
kostnaður
2016
200.000

0

Árangursmælikvarðar

Þekking og fræðsla
Markmið

Leiðir

Tímasetning

Íbúar hafi aðgang að upplýsingum
um rétt sinn og tækifæri til að hafa
áhrif á stjórnvaldsákvarðanir,
stefnumótun og framkvæmdir.

Setja inn tengil á vef bæjarins með nánari
upplýsingum um íbúalýðræði og skulu
þær upplýsingar einnig vera aðgengilegar
á að minnsta kosti einu erlendu
tungumáli.

janúar

Kjörnir fulltrúar og starfsfólk
Mosfellsbæjar fái viðeigandi þjálfun
og fræðslu í lýðræðismálum.

Búa til áætlun um opna upplýsinga- og
kynningarfundi fyrir veturinn 2015-2016 í
samræmi við lýðræðisstefnuna

September
/október
2015

Lýðræðisstefna og aðgerðaráætlun send
til kynningar í allar fagnefndir og þeim
gefin kostur á því að koma með tillögur
og ábendingar

Ábyrgðaraðili

Staða
verkefnis
(árlega
uppfærð):

Kostnaður
2015

Starfsmenn og
formenn
nefnda og
ráða.

Námskeið fyrir
kjörna fulltrúa
og
forstöðumenn
í Hlégarði

0

Senda inn erindi til Ungmennaráðs og
Öldungaráðs og fá hugmyndir að aðkomu
þeirra.
Í skólum bæjarins skal fara fram
markviss fræðsla um lýðræði í
samræmi við aðalnámskrá leik- og
grunnskóla og skólastefnu
Mosfellsbæjar.

Hluti af áætlun um opna upplýsinga- og
kynningarfundi.
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Í gangi árlega

Árangursmælikvarðar

