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Útdráttur 

Þjónusta Tryggingastofnunar ríkisins hefur tekið stakkaskiptum í stjórnartíð tveggja forstjóra. 

Er Karl Steinar tók við sem forstjóri árið 1993 var horft á stofnunina sem einskonar 

skrifræðisófreskju sem gerði ekkert fyrir þá sem til hennar leituðu. Byrjaði hann því mikið 

verk sem Sigríður Lillý tók við árið 2007, að gera Tryggingastofnun að þeirri þjónustustofnun 

sem hún er nú. 

Ritgerðin fjallar um þær breytingar sem orðið hafa á þjónustu Tryggingastofnunar á 

tímabilinu ´93-´11 þar sem þjónustan þróaðist úr því að vera engin yfir í margþætta þjónustu 

sem er í sífelldri þróun. Ritgerðin svarar því hvaða breytingar hafa orðið  á þjónustu 

stofnunarinnar, hverjar ástæðurnar voru á bak við breytingarnar, hvaða lausnir voru notaðar, 

hvaða ákvarðanir voru teknar og hver leiddi breytingarnar ? 

Ákvarðanatakan og breytingarnar verða skoðaðar út frá sérstöku greiningarlíkani sem 

byggt er upp á þann hátt að fyrst eru úrlausnarefnin greind, næst eru ákvarðanirnar teknar fyrir 

og svo að lokum eru lausnirnar athugaðar. Greiningarlíkan þetta byggir á sjö kenningum. Þær 

eru aðstæðukenningin, einmótunarkenningin, frumstefnusúpa Kingdons, vistfræði 

skipulagsheilda, smáskrefakenning Lindbloms, stofnanakenningar og valdakenningar. 

Notaðar voru eigindlegar rannsóknaaðferðir félagsvísindanna, þó einkum viðtöl og skriflegar 

heimildir til þess að fá efnivið í þessa ritgerð. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að þær breytingar sem orðið hafa á þjónustu 

stofnunarinnar eru: stofnun samskiptasviðs, að stofnunin var skilgreind sem þjónustustofnun, 

að rafrænum þjónustu- og upplýsingaleiðum var komið á fót, að stofnunin jók 

upplýsingaflæði, að samskiptasvið var fært til í skipuriti (jafnt öðrum sviðum) og aðbréf 

stofnunarinnar voru bætt ásamt tengslum stofnunarinnar við hagsmunasamtökin. 
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Abstract 

The service at the Social Insurance Administration (Tryggingastofnun ríkisins) has taken an 

enormous change over the period of two directors. When Karl Steinar became the director in 

1993 the organization was viewed as a bureaucracy monster of some sort, which did not do 

anything for their clientele. He began his great work turning Tryggingastofnun into a full-

blown service organization, a work which his successor Sigríður Lillý has continued to this 

day. 

This research paper covers the changes that have been made on the service of 

Tryggingastofnun from 93 to 11, where it evolved from being non-existent to offering a 

multiple range of service types which are constantly being improved. This paper covers 

questions like; What changes have been made on the service, what where the reasons behind 

the changes, what kind of solutions were used, what decisions were made and who took 

them? 

The decisions taken and the changes that were made will be examined using a specific 

analytical model which uses three separate analyses. First the dilemma is analysed, then the 

decisions are analysed and lastly the solutions are analysed. The model is based on the 

following seven theories; The contingency theory, the multiple streams theory by Kingdon, 

the theories of power, the organizational theory, isomorphism, Lindbloms incrementalism 

and population ecology. 

This paper uses qualitative research, though mainly interviews and written sources to 

accumulate its materials. 

The main conclusion in this research paper is that multiple changes have been made 

including the establishment of a special service-devision, the organization being defined as a 

service-organization, the establishment of  electronic service- and information-channels, the 

organization increasing the flow of information, the service-division  moving in the 

organization chart to appear as an equal to other divisions, the letters being sent from 

Tryggingastofnun were improved as well as the relationship with the interest groups. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni í Opinberi stjórnsýslu við Háskóla Íslands.  

Ástæða þess að ég valdi þetta ritgerðarefni er sú að udirritaður hefur starfað sem starfsmaður 

Tryggingastofnunar í þrjú og hálft ár sem þjónustufulltrúi og hef því kynnst þeirri þjónustu 

sem stofnunin býður uppá. Staða mín veitti mér aðgang að gögnum og starfsmönnum sem 

annars erfitt hefði verið að fá. Áhugi minn á efninu hefur aukist með veru minni hjá stofnunini 

og hef ég fylgst með úr návígi þróun þjónustuleiða á borð við „Mínar síður“ og þeirri 

þjónustuvakningu sem orðið hefur hjá stofnunini á undanförnum árum. Þessi upplifun veitti 

mér innblástur að skrifa um þessar miklu breytingar ásamt tillögu leiðbeinanda míns. 

Verkefni þetta er 30 ECTS einingar og leiðbeinandi minn er Ómar H. Kristmundsson sem 

á skilið þakkir fyrir góðar leiðbeiningar. 

Ég vill þakka viðmælendum mínum þeim Karli Steinari Guðnasyni, Sigríði Lillý 

Baldursdóttur, Þorgerði Ragnarsdóttur og Braga Leif Haukssyni fyrir að sýna mér þolinmæði 

og veit mér aðgang að hafsjó upplýsinga. 

Einnig vil ég þakka Hildi Einarsdóttur, skjalaverði stofnunarinnar fyrir alla hennar hjálp og 

leiðsögn í gegnum króka og kima skjalageymslu Tryggingastofnunar ásamt Sigurborgu I. 

Sigurðardóttur og Guðrúnu Ástu Guðmundsdóttur fyrir alla þá hjálp sem þær hafa veitt mér. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð mun þróun þjónustu hjá Tryggingastofnun ríkisins verða tekin fyrir. Ástæðan 

fyrir því að ég valdi það viðfangsefni eru tengsl mín við stofnunina, þar sem ég er starfsmaður 

hennar og hef starfað við að veita og þróa þjónustuna sjálfur í  3 og hálft ár. Ritgerðin ætti að 

varpa ljósi á þær breytingar sem orðið hafa á stofnuninni frá 1999 og leið hennar að því að 

verða sú Tryggingarstofnun sem við þekkjum í dag. 

Tryggingastofnun ríkisins var stofnuð með heildstæðum lögum um alþýðutryggingar árið 

1936 (Tryggingastofnun Ríkisins, e.d.). Tryggingastofnun ríkisins eða TR er sú stofnun sem 

er hvað mest á milli tannanna á fólki vegna hlutverks síns í félagslega kerfi ríkisins en lengi 

hafði verið deilt um ágæti þess að taka upp sameiginlegar tryggingar fyrir landsmenn en með 

stofnun Tryggingastofnunar varð bylting í tryggingamálum á Íslandi (Tryggingastofnun 

Ríkisins, e.d.). Þjónusta Tryggingastofnunar hefur þróast í gegnum tíðina, þó með vissu stökki 

með tveimur síðustu forstjórum stofnunarinnar, þeim Karli Steinari Guðnasyni og Sigríði 

Lillý Baldursdóttur. 

Í tenglsum við þessa ritgerð var gerð rannsókn þar sem þróun þjónustunnar var skoðuð til 

að  varpa ljósi á þær breytingar sem orðið hafa á henni. Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir 

þeirri rannsókn og einnig verður farið í  ákvarðanatökuna sem varð til þess að breytingarnar 

urðu að veruleika sem og ástæðurnar fyrir þessum breytingum.  

Í rannsóknini notast ég við fjórar megin rannsóknarspurningar, en þær eru eftirfarandi: 

 Hvaða breytingar hafa orðið á þjónustu Tryggingastofnunar ? 

 Hverjar eru ástæður breytinganna ? 

 Hvaða lausnir voru notaðar ? 

 Hvaða ákvarðanir voru teknar og hver leiddi breytingarnar ? 

 

Reynt verður að svara rannsóknarspurningunum með ákveðnu greiningarlíkani sem byggir 

á átta kenningum.  Líkanið er byggt upp sem ferli: 

 

Úrlausnarefni Ákvarðanir Lausnir 
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Kenningarnar sem greiningarlíkanið notar til þess að útskýra þróun þjónustu hjá 

Tryggingastofnun og ákvarðanatökuna á bakvið hana eru : 

 Aðstæðukenningin (Contingency theory) 

 Frumstefnusúpa Kingdon (Multiple streams theory) 

 Valdakenningar (Theory´s of power) 

 Stofnanakenningar (Organizational theory) 

 Einmótunarkenninginn (Isomorphism) 

 Smáskrefakenningar (Incrementalism) 

 Vistfræði skipulagsheilda (Population ecology) 

Með aðstoð greiningarlíkansins ætti að vera hægt að varpa ljósi á orsakir þeirra breytinga 

sem hafa orðið á þjónustu Tryggingastofnunar í gegnum tíðina og þeirri ákvarðanatöku sem 

liggur baki þeim.  

Í byrjun rannsóknarinnar verður farið yfir þær kenningar sem greiningarlíkanið notar til 

þess að útskýra ástæður þjónustuþróunar Tryggingastofnunar. Við gerð rannsóknarinnar var 

stuðst við gögn frá Tryggingastofnun. Þau gögn voru meðal annars skýrslur, fundargerðir, 

greinar og bókakaflar. Þó var stærsti hluti rannsóknarinnar byggður á viðtölum.  

Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á tímabil breytinga sem ekki hafði áður verið skrifað 

um, en til eru heimildir um Tryggingastofnun fram til 1992 t.d. nær bók Gils Guðmundssonar 

um Tryggingastofnun  „Almannatryggingar á Íslandi: hálfrar aldar saga tryggingastofnunar 

ríkisins“ til þess tíma. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. 

 Fræðileg samantekt 

 Aðferðafræði 

 Þróun þjónustu hjá Tryggingastofnun á árunum 1993 - 2011 

 Niðurstöður  

 Umræður  

 Lokaorð 
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1 Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður farið yfir þær kenningar sem einkenna ákvarðanatöku og hvernig mál 

koma til kasta stjórnar Tryggingastofnunar og hvernig ákvörðun er tekin innan stofnunarinnar. 

Þegar breytingar eiga sér stað getur það verið af mörgum orsökum.. T.d. að umhverfi 

stofnunarinnar kalli á þær, þróun þjónustunnar eða ákvörðun stjórnar Tryggingastofnunar eftir 

þrýsting frá forstjórum.  

Þegar rætt er um ákvörðunarferlið er verið að fjalla um það ferli sem tengist ákvörðunum 

frá því að hugmynd fæðist þangað til ákvörðunin kemst til framkvæmda og fer að hafa 

einhver áhrif á hinn almenna borgara (Hansen, 2006).  Ferlið lýsir því hvernig ákvörðun eða 

röð ákvarðana eru teknar og hvaða þættir eru þar afgerandi. Tilgangur greiningar á 

ákvörðunatöku er að finna út hvað liggur að baki því að ákvörðun var tekin, því þá er hægt að 

greina hvaða tilgangi eitthvert atvik þjónaði og hvernig er hægt að útskýra það með tilvísun í 

kenningar og fræði sem liggja þar á baki (Parsons, 1995). 

Ákvarðanatökukenningar eru til þess fallnar að lýsa leiðini frá hugmynd til framkvæmt 

ákvarðana. Þessar kenningar eru náskyldar kenningum um vald því það eru valdhafar sem 

taka flestar ákvarðanirnar (Rainey, 2003,179).  

Þær kenningar sem verða notaðar í þessari ritgerð til þess að útskýra ákarðanatökunnar á 

bak við þjónustu Tryggingastofnunar ásamt því að skoða þróun hennar hjá stofnuninni eru: 

 Aðstæðukenningin (Contingency theory) 

 Frumstefnusúpa Kingdon (Multiple streams theory) 

 Valdakenningar (Theory´s of power) 

 Stofnanakenningar (Organizational theory) 

 Einmótunarkenninginn (Isomorphism) 

 Smáskrefakenningar (Incrementalism) 

 Vistfræði skipulagsheilda (Population ecology) 
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1.1 Frumstefnusúpukenning Kingdons (multiple streams theory). 

Gagnrýni á skynsemiskenninguna og smáskrefakenninguna kom frá John W. Kingdon 1995. 

Sú gagnrýni gekk út á að kenningarnar skýrðu aðeins að hluta til hvað gerist í opinberri 

stefnumótun þar sem slík mótun getur gengið í rykkjum. Markmiðin væru ekki alltaf skýr og 

að stefnumótun sé stöðug en ekki í smáskrefum sbr. Lindblom. Kingdon heldur því fram að 

stefnumótunarferlið sé mjög pólitískt ferli þar sem allir reyna að koma málum sínum á 

framfæri. Kingdon hugar að ástæðunni fyrir því að sum mál komist á dagskrá en önnur ekki. 

Hann telur að þegar lykilþátttakendur og straumar í umhverfinu komi saman í snertipunkt þá 

fari eitthvað að gerast. Þessi snertipunktur getur verið tilviljunum háður, tengslum eða heppni 

(Kingdon, 1995,84-86). 

Kenninguna þróar Kingdon út frá ruslatunnulíkani Cohen, March og Olsen frá 1972 þar 

sem því er lýst hvernig ákvarðanir skipulagsheilda verða til og um leið efast um hæfileika 

skipulagsheilda til að taka rökrétta ákvörðun (Rainey, 2003,184). Í svokallaðri tunnu 

fyrirfinnst frumstefnusúpa þar sem stefnumótun verður til. Ruslatunnulíkanið gerir ráð fyrir 

svokölluðu skipulögðu stjórnleysi, en helsta einkenni stjórnleysisins sé óskýr forgangsröðun, 

óljós aðferðafræði, skilningur á starfsemi og fljótandi þátttaka við ákvarðanatöku. Þrátt fyrir 

þessi einkenni þá halda skipulagsheildirnar velli og starfa. Samkvæmt ruslatunnukenningunni 

eru ávallt fjórir aðskildir straumar á ferð: vandamál, lausnir, þátttakendur og valmöguleikar. 

Ef taka á ákvörðun er valinu á möguleikunum líkt við ruslatunnu þar sem ýmis vandamál og 

lausnir hafa verið settar í af þátttakendum eftir því sem þau urðu til. Tilviljanakennt væri hins 

vegar hvenær vandamál, lausn, valmöguleiki eða þátttakendur mætist á þann hátt að úr verði 

ákvörðun (Kingdon, 1995,84-86). Með þessum hætti eru niðurstöðurnar háðar aðstæðum, 

umhverfi og þátttakendum. Áherslur geta verið mismunandi milli persóna og það getur haft 

áhrif á útkomuna ef einhvern vantar í ákvarðanatökuna. Kenningin hefur oftar en ekki fengið 

gagnrýni á sig fyrir það að gera ráð fyrir því að ákvörðunarferlið sé of tilviljanakennt 

(Kingdon, 1995,87). 

Kingdon þróar þessa kenningu áfram en hann leggur meiri áherslu á skipulagninguna en 

stjórnleysið. Samkvæmt Kingdon má greina þrjá meginstrauma: vandamálastraum, 

stefnustraum og stjórnmálastraum. Þessir straumar eru nokkuð sjálfstæðir hver frá öðrum og 

flæða eins og fljót. Innan þeirra getur kraumað mismunandi umræða og ólík mál geta verið 

efst á baugi þar sem þátttakendur eru ekki þeir sömu. Straumarnir eru óháðir og þróast út frá 

eigin reglum og krafti en ef þeim slær saman þá eru miklar líkur á að mál komist inn á borð 

stjórna (Kingdon, 1995,18-20). 
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Í fyrsta straumnum, vandamálastraumnum, eru mörg vandamál sem eru þekkt en ekki 

leyst. Það kemur til kasta stjórna að leysa þau eða leita úrræða. Það er brýnt að vandamálin 

nái athygli fóks innan stjórnsýslunnar svo unnið sé að lausn. Það skiptir eiginlega ekki máli 

hvort hugmyndin sé góð eða slæm því berist hún ekki til réttra aðila verður hún aldrei meira 

en hugmynd. Annað hvort eru vandamálin neðarlega á dagskrá t.d. stjórnmálamanna eða 

ofarlega eins og þegar um hamfarir eða stórslys er að ræða. Í miðjustraumnum, 

stefnustraumnum koma sérfræðingar að málefnunum. Skrifræði, hagsmunahópar, prófessorar, 

embættismenn og rannsakendur taka allir þátt í málefnunum og hafa sínar hugmyndir, en þeir 

bíða eftir áheyrn. Í stefnustraumnum eru tekin fyrir þau mál sem efst eru á baugi hverju sinni 

ásamt nýjum málum. Hugmyndirnar fljóta um starfsmenn stjórnsýslunnar og bíða eftir að fá 

athygli. Lagðar eru fram tillögur sem settar eru út í stefnusúpuna. Velja þarf svo úr 

stefnusúpunni og aðeins hluti lausnanna kemst að og fær tækifæri til að þróast í stjórnkerfinu. 

Þriðji straumurinn er stjórnmálastraumurinn. Í honum eru til dæmis almenningsálitið, fylgið, 

kosningaúrslitin, þrýstingur frá hagsmunahópum og breytingar í stjórnsýslunni. Þeir atburðir 

sem eiga sér stað innan stjórnmálastraumsins eiga engar rætur í vandamál og tillögur. 

Kosningar hafa mest áhrif og geta breytt mestu sem og pólitískur vilji innan stjórnsýslunnar til 

að breyta hlutunum (Kingdon, 1995,87). 

Að sögn Kingdons þá þróast þessir megin straumar sjálfstætt en þegar þeir koma saman þá 

verða lausnir til. Aðal atriðið er að hafa skilning á straumunum í sitt hvoru lagi því annars 

mun reynast erfitt að skilja hvað það er sem gerist er þeir skella saman. Þegar straumarnir 

koma saman þá er vandamálið þekkt og skilgreint, lausnin fundin og gerð aðgengileg ásamt 

því að landslagið í stjórnmálunum er tilbúið fyrir breytingarnar. Þegar allt þetta gengur eftir 

opnast svokallaður stefnugluggi og þegar það gerist komast vissar hugmyndir í gegn. Þó er 

hann aðeins opinn í vissan tíma og lokast aftur er breytingar verða á einhverjum þáttunum 

(Kingdon, 1995, 88). 

Kingdon telur að það séu þrír þættir sem stuðla helst að því að málefni komist á stefnuskrá. 

Fyrsti þátturinn er að þegar vandamál koma frá stjórnmálum eða áberandi aðilum eins og 

hagsmunahópum þá eiga þau málefni auðveldara með að komast á stefnuskrána. Sérstaklega 

ef þau eru þannig gerð að það þarf virkilega að grípa inn í aðstæðurnar eða þær séu að hljóta 

mikla athygli. Þó að áhrif stjórnmálamannanna séu mikil þá ná þeir ekki að hafa áhrif á allt 

sem fer inn á stefnuskrána. Ástæðan fyrir því er sú að við búum við topp/niður líkanið sem má 

líkja við pýramída. Ákvarðanirnar eru teknar efst en breiðast þaðan út um stjórnsýsluna. 

Þannig hafa kjörnir fulltrúar og háttsettir embættismenn fleiri tækifæri á að hafa áhrif á 
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framkvæmd stefnunnar en aðrir starfsmenn stjórnsýslunnar. Annar þátturinn er þegar 

vandamálin eru skilgreind af starfsmönnum stjórnsýslunnar t.d. ef vandamálið misbýður 

mikilvægum gildum í umhverfinu. Opinberir starfsmenn gegna oftar en ekki ennþá störfum í 

stjórnsýslunni þó að skipt sé um pólitíska ráðmenn og hafa mikil áhrif á umsjón, útfærslu og 

framkvæmd stefnanna. Þriðji þátturinn er þegar stjórnmálamenn taka ákveðin viðfangsefni 

upp t.d. ef upp koma vandamál sem eru ofarlega í huga hjá almenningi og krafan um úrlausn 

er há í kjördæmi viðkomandi stjórnmálamanns. Samkvæmt Kingdon er þróunin ekki regluleg, 

heldur eru straumar í þjóðfélaginu sem eru óháðir hver öðrum. Er þeir mætast þá gerast 

hlutirnir, stefnugluggi opnast og mál komast á stefnuskrá. Sérfræðingar, ráðgjafar og aðrir 

fræðimenn geta einnig haft áhrif á stjórnmálamenn og komið með hugmyndir sem hafa áhrif á 

ákvarðanir stjórnvalda, þá sérstaklega ef viðkomandi er tengdur stjórnmálaflokki (Kingdon, 

1995,196-199). 

Kingdon kemst að því að þróunin á stefnunni er ekki regluleg heldur eru straumar í 

þjóðfélaginu sem eru óháðir hver öðrum sem mætast fyrir tilviljun og þá opnast fyrir 

„stefnuglugga“ þar sem mál komast á dagskrá. Heildstæð stefnuskrá og markmið eru ekki 

búin til fyrst, heldur hafa valkostirnir verið til í einhvern tíma áður en tækifæri býðst til að 

koma þeim á stefnuskrá. Það gæti verið tilviljunum háð (Kingdon, 1995,205). 

1.2 Smáskrefakenning Lindbloms (incrementalism). 

Charles Lindblom (1959) setti fram kenningu sem efast um skynsemi mannsins og getu hans 

til að safna upplýsingum fyrir framtíðina. Lindblom byggir kenningu sína á hugmyndum 

Simons en tekur þó kenningu hans aðeins lengra.  

Kenning Lindblom er stefnumótunarkenning er byggir á efa um ákvarðanatöku og getu 

manna til að greina vandamál, safna upplýsingum og sjá fyrir lausnir. Lindblom telur að menn 

þreifi sig áfram og taki lítil skref og með samspili reynslu og fyrri tilraunum leiði sig áfram en 

það er þó frekar leið til að takast á við vandann fremur en að greina hann (Lindblom, 1978). 

Það má segja að Lindblom lýsi kenningu sinni þannig að stjórnandinn sé í myrkri og þurfi að 

taka lítil skref til þess að forðast að reka sig á. Fyrirmyndina sækir hann til markaðarins 

(Lindblom, 1978). 

Samkvæmt Lindblom eru ýmsar leiðir til að komast að niðurstöðu án þess að leggja út í 

sérstaka greiningu á vandamálinu en það verði þó ekki endilega rétt niðurstaða. Lindblom 

telur að ekki sé hægt að meta allar fyrirliggjandi upplýsingar og áhrifaþætti og breyta 

samkvæmt þeim. Ástæðan fyrir því er sú að stjórnendur hafa hvorki tíma né nægar 
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upplýsingar til að taka bestu stefnuna í ákvarðanatöku sinni sem og sjá fyrir afleiðingar og 

áhrif þeirrar ákvörðunar (Lindblom, 1978). 

Smáskrefakenningin gengur út á að betra sé að breyta í litlum áföngum til að ná settum 

markmiðum og meta svo hvernig gengur með hvern þeirra fyrir sig. Þá er hægt að bakka eða 

fara á næsta stig sem fer eftir því hvernig til hefur tekist. Með hverju skrefi safnast saman 

gögn um það hvort verið sé að fara rétta leið að settu markmiði og óvissu eytt. (Lindblom, 

1978). 

Lindblom er þeirrar skoðunar að til þess að góð niðurstaða náist þá þurfi ólíkir 

hagsmunaaðilar að samþykkja stefnuna sem og að hlíta niðurstöðum hennar. Valddreifing er 

eitthvað sem Lindblom gengur út frá í sínum kenningum en enginn á að vera einráður við 

yfirsýn og ávarðanatöku fyrir stjórnsýsluna heldur þarf hún að starfa í litlum einingum sem 

fást við ólíka hluti. Skynsemisstefnan byggir á reynslu úr fortíðinni og frá þeirri reynslu sé 

vandamál greint í smáatriðum og ákveðið út frá því hvort hætt sé við verkefnið og byrjað aftur 

eða haldið áfram eins og frá var horfið (Lindblom, 1978). Þessi nálgun gengur þó ekki upp 

þegar um flókna stefnu er að ræða því þurfi ákvarðanatakinn að minnka skref sín. Lindblom 

taldi að ef vandkvæði koma upp við að bera saman stefnur, því stefnur geta haft sama 

markmið þó að leiðirnar að því markmiði séu ólíkar, þá sé í raun verið að kjósa á milli 

frávikana á leiðum og áhrifanna sem þau frávik hafa. Við það að skoða fáar leiðir að settu 

markmiði geta góðar leiðir orðið útundan í upphafi. Lindblom taldi að með 

smáskrefakenningunni sé verið að koma í veg fyrir þau mistök þar sem lullað er áfram skref 

fyrir skref og við séum ávallt að læra af reynslunni. Stjórnendur vilja ekki lenda á vegg, og 

því er það skynsamlegt að forðast mikla áhættu. Þó tekur það tíma að læra af reynslunni og 

því er nauðsynlegt að stefnan sé sveigjanleg svo hægt sé að laga hana að þeim þörfum sem 

koma upp  (Lindblom, 1978). 

Ákvarðanatöku með þessum hætti hefur t.d. verið beitt við gerð fjárlaga því í staðinn fyrir 

að endurskoða heildar kerfið þá eru fjárlögin byggð á fjárlögum síðari ára. Þannig er hægt að 

taka ákvörðun út frá því hvernig vissir málaflokkar stóðu sig á árinu áður  (Rainey, Hal G  

2003, 185 og Gunnar Helgi Kristinsson, 2007, 231-232). 

1.3 Stofnanakenningar (organizational theory). 

Stofnanakenningar skiptast í tvennt: eldri stofnanakenningar og nýju stofnanakenningarnar. 

Upprunalega fjölluðu stofnanakenningar um þrígreiningu valdsins, valddreifingu og hvernig 

hún er tryggð. Megin viðfangsefni kenninga voru starfsreglur og hinar formlegu stofnanir 

ríkisstjórnarinnar (M. David og G. Stoker, 2002,92). 
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Eldri stofnanakenning er kenning um það að megin einkenni ríkisvaldsins ráðist af 

stofnanauppbyggingunni, að það séu stofnanirnar sem valda því að land búi við gott eða vont 

stjórnarfar. Það má segja að ef lýðræði í landinu sé lítið sé það vegna þess að 

stofnanauppbyggingin hefur brugðist verkefni sínu og tilgangi. Stofnanakenningar voru fyrst 

settar fram í lögfræði til þess að geta útskýrt þvinganir á bæði pólitískri hegðun og 

hagkvæmni lýðræðis. Kenningarnar blanda saman gildakenningum og raunhyggjukenningum 

og eru því normantífar kenningar (M. David og G. Stoker, 2002,92-94). 

1.3.1 Hinar nýju stofnanakenningar (new organizational theory). 

Nýju stofnanakenningarnar komu fram um 1980 og fela í sér víxlverkandi tengsl á milli 

einstaklinga og stofnana (M. David og G. Stoker, 2002,91). Á meðan eldri kenningarnar 

töluðu um hugtakið „government“ eða ríkisvaldið sem formlega var lýst í stjórnarskránni þá 

tala nýju kenningarnar um „Governance“ eða stjórnun og valdakerfið eins og það er í raun og 

veru, hver stjórnar því. Kenningin hugar að hinu sí endurtekna mynstri hegðunar (M. David 

og G. Stoker, 2002, 91).  

Nýju stofnanakenningarnar rannsaka ekki einungis áhrif stofnana á einstaklinginn heldur 

einnig á sambandið milli stofnana og einstaklinga. Kenningarnar eru því áhugasamar um að 

kanna með fræðilegum módelum hvernig stofnanir hafi áhrif á hegðun í stað þess að reiða sig 

á lýsandi aðleiðsluaðferð til þess að ná fram niðurstöðu (M. David og G. Stoker, 2002,102). 

Samkvæmt fylgjendum eldri kenninganna voru stofnanir ekkert annað en samansafn af 

einstaklingsákvörðunum sem byggðar voru á því að hámarka það sem þeir vildu. Helstu 

breytingarnar sem hinar nýju stofnanakenningar gerðu á eldri kenningunum eru oftar en ekki 

settar upp sem sex þættir. Fyrsti þátturinn var að kenningarnar breyttu fókusinum á 

stofnanirnar sjálfar yfir í það að fókusa á reglur og gildi. Hugtakið stofnun er ekki skilgreint 

eins þröngt og áður og því eru stofnanir séðar sem sett af reglum sem eiga að leiðbeina og 

þvinga hegðun einstaklinga (M. David og G. Stoker, 2002,91). 

Þessi tegund kenninga horfir t.d. ekki á Tryggingastofnun sjálfa heldur rannsakar frekar 

ákvarðanatökuna, fjárhaginn og ferlið innan stofnunarinnar. Reglur stofnana eru mikilvægar 

því þær gefa upplýsingar um aðra líklega hegðun í framtíðinni og viðurlög ef þeim er ekki 

hlýtt. Kenningarnar horfa einnig á óformlegan skilning á stofnunum í staðinn fyrir þann 

formlega. Ástæðan er sú að sumar óskrifaðar reglur geta verið alveg jafn mikilvægar og 

formlegar reglur til að móta hegðun og ákvarðanir einstaklinga (M. David og G. Stoker, 

2002,98-99). 
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Hinar nýju stofnanakenningar notast við virkar hugmyndir um stofnanir en ekki kyrrstæðar 

eins og eldri kenningar segja til um. Í eldri kenningum voru stofnanir skilgreindar sem stöðug, 

gildishlaðin og endurtekin mynstur af hegðun. Nýju kenningarnar sjá heldur stofnanir sem 

það að skapa og viðhalda eyju af ófullkomnum og tímabundnum stofnunum í hugsanlega 

ófullkomnum pólitískum heimi. Nýju stofnankenningarnar eru uppteknar við það að finna 

hvernig stöðugleika er hægt að ná fram með mannlegum gjörðum. Stofnun er ekki hlutur, 

heldur ferli (M. David og G. Stoker, 2002,99). 

Kenningarnar fara frá földum gildum til gagnrýninnar gildastöðu þar sem þær leitast við að 

bera kennsl á mismunandi aðferðir sem fela í sér það að móta gildi samfélagsins. Samkvæmt 

nýju stofnanakenningunum er horfið frá heildarkerfi til óheildstæðra hugmynda um stofnanir. 

Gömlu kenningarnar reyndu að lýsa og bera saman heilu kerfi ríkisstjórna, á meðan nýju 

kenningarnar reyna að einbeita sér að þeim þætti stofnana sem snýr að stjórnmálalífi, 

kosningakerfum, skattakerfum, hagkerfum og ákvörðunum ríkisstjórna (M. David og G. 

Stoker, 2002,100-101). 

Kenningarnar falla frá sjálfræði til innfellingar það er að segja að stofnanir séu ekki 

sjálfstæðar einingar heldur eru þær bundnar í sérstöku sambandi (M. David og G. Stoker, 

2002,101). 

Nýju stofnanakenningarnar skiptist upp í þrjá grunn hluta, út frá þeim er svo hægt að tengja 

hinar tegundir kenninganna. Fyrsti hlutinn er normative eða gildastofnanakenningar sem færa 

rök fyrir þvi að pólitískar stofnanir hafa árhif á hegðun þátttakenda með því að móta gildi 

þeirra, venjur, áhuga, sjálfsmynd og trú. Gildastofnanakenningar færa rök fyrir hlutlausum 

reglum og uppbyggingu sem felur í sér gildi og sambandið milli valda. Stofnanir einfalda því 

pólitík með því að tryggja að það sé verið að ganga út frá ýmsum forsendum og eru þær því 

teknar sem sjálfsagður hlutur á meðan verið er að taka ákvarðanir. Annar hlutinn er 

skynsemis-stofnanakenning sem færir rök fyrir því að pólitískar stofnanir séu ákveðið kerfi 

reglna og hvatninga þar sem einstaklingar reyna að hámarka sinn eiginn hag. Kenning þessi 

telur að stofnanir séu reglur sem stýra hegðun á milli einstaklinga og þær aðgerðir séu 

framkvæmdar vegna eigin hagsmuna. Kenningin telur ekki að stofnanir framkalli hegðun eða 

móti langanir einstaklinga heldur sér hún þessa hegðun og langanir sem staðfasta og stöðuga 

hugsun um að hámarka sinn eigin hag. Pólitískar stofnanir hafa kannski áhrif á hegðun með 

því að hafa áhrif á formgerð ástandsins, sem leiðir til þess að einstaklingur velji sér þau úrræði 

sem stofnunin kýs til þess að hámarka sinn eigin hag. Stofnanir veita því upplýsingar um 

væntanlega hegðun sem og um hvatningu á bak við hverja aðgerð. Þriðji hlutinn er sögulega 

stofnanakenningin sem horfir á það hvernig ákvarðanir eru teknar um skipulag stofnanakerfa. 
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Kenningin átti að vera mótsvar við kenningum um stjórnmál og virknihyggju sem voru 

vinsælar á sjöunda til áttunda áratugar 20. aldar. Kenningin leit svo á að stjórnmál snérust um 

ágreining og átök um takmarkaðar auðlindir en skýrði þó betur hvernig pólitískar-,félagslegar- 

og efnahagslegar breytingar eiga sér stað á ákveðnu tímabili með því að útskýra hlut stofnana 

í breytingum sem þessum (M. David og G. Stoker, 2002,96). 

Til eru aðrar tegundir stofnanakenninga og má þar nefna empírískar stofnanakenningar 

sem eru líkastar gömlu skynsemiskenningunum, þar sem þær flokka mismunandi 

stofnanategundir og skoða áhrif þeirra á árangur ríkisstjórna. Alþjóðlegar stofnanakenningar 

sýna fram á hegðun ríkja og að þeim sé stýrt af formgerðarþvingunum alþjóðlegs, pólitísks 

lífs bæði formlegu og óformlegu. Einnig má nefna félagslegar stofnanakenningar sem 

rannsaka hvernig stofnanir skapa tækifæri fyrir einstaklinga. Að lokum má svo nefna 

kerfisstofnanakenningar en þær sýna hvernig stöðluð óformleg mynstur af víxlverkunum milli 

einstaklinga eða hópa móta pólitíska hegðun (M. David og G. Stoker, 2002,96-97). 

Samkvæmt Hall og Taylor (1996) skiptist hin nýja stofnanafræði í þrjá hluta: 

stofnanaskynsemiskenningar, stofnanasagnfræði og stofnanafélagsfræði. Skynsemis- og 

sagnfræði stofnanakenningarnar eru hlutar af þrem aðal kenningum innan nýju 

stofanakenninganna en stofnanafélagsfræði er ein af undirkenningunum. Stofnanafélagsfræði 

samkvæmt Hall og Taylor skýrir út hegðun innan skipulagsheilda ekki út frá skynsemi heldur 

út frá innbyggðri menningu, reglum og ferlum innan t.d. sviða stofnunar. Það er því 

nauðsynlegt að geta ályktað um heiminn og hegðun einstaklinga út frá því hvernig 

skipulagsheildir hafi áhrif á hegðun. Út frá því koma Hall og Taylor með þrjá hluta 

stofnanafélagsfræði, sem hægt er að nota til að álykta út frá. Fyrsti hlutinn víkkar hugtakið 

skipulagsheild með því að notast við ákveðinn ramma utan um mannleg samskipti. Með 

þessum ramma víkkar sýn þeirra fræðumanna sem greina stofnanir út frá ferlum, reglum og 

venjum. Annar hlutinn lítur svo á að skipulagsheildir hafi áhrif á hegðun einstaklinga á þann 

hátt að einstaklingur tileinkar sér þær venjur sem tilheyra hlutverki hans innan hverrar 

skipulagsheildar. Þannig setur skipulagsheildin fram mörk á því hvaða hegðun einstaklingar 

telja vera skynsamlega. Þriðji hlutinn sér hvatingu sem viðhald á skipulagsheildum. Hall og 

Taylor telja að sipulagsheildir þurfi að gegna því hlutverki að auka félagslegt lögmæti 

hlutgerenda þó að það sé ekki í samræmi við lokatakmark skipulagsheildarinnar sem er að 

stefna að skilvirkni. Hall og Taylor telja að stofnanafélagsfræðin gangi út frá því að þeir sem 

taki ákvarðanirnar séu bundnir af þeim valkostum sem skipulagsheildin skapaði og þeirri 

stefnu sem hún beindi þeim í. Skipulagsheildin innleiðir því oft ákveðnar reglur, venjur eða 
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hefðir sem eru útbreiddar. Einmótunarkenningin er einmitt einn anginn af þessari kenningu 

(Hall, P. A. og Taylor, R. C. R, 1996). 

1.4 Einmótunarkenningin (isomorphism). 

Skipulagsheildir innleiða oftar en ekki ákveðnar reglur eða hefðir sem eru útbreiddar og hafa 

gildi á því sviði sem þær starfa á. Kenning Di Maggio og Powells, 1983 um isomorphism eða 

einmótunarkenningin, skýrir hvers vegna skipulagsheildir sem starfa á svipuðum sviðum 

verða einsleitar þegar til lengri tíma er litið. Kenningin sem er hluti af hinum nýju 

stofnanafræðum gengur út á að allir ferlar skipulagheilda séu einsleitir vegna þess að þróun 

þeirra er byggð á öðrum svipuðum ferlum sem aðrar skipulagsheildir hafa þróað, eða vegna 

þess að ferlarnir hafa þróast á sjálfstæðan hátt en út frá svipuðum aðstæðum. DiMaggio og 

Powell telja að stofnanir mótist á einsleitan hátt og líkjast þær því hvor annarri þó það þjóni 

kannski ekki tilgangi þeirra (DiMaggio og Powell, 1983). 

Kenning þeirra ber kennsl á þrjár tegundir einmótunar: Fyrsta tegundin er þvingandi 

einmótun og á hún rætur sínar að rekja til pólitískra áhrifa og vandamála sem tengjast 

lögmæti. Þrýstingur sem skipulagsheildir geta orðið fyrir getur bæði verið formlegur t.d. frá 

öðrum skipulagsheildum sem eru innbyrgðis háðar, eða óformlegur t.d menningarlegur 

þrýstingur frá samfélaginu sjálfu. Þó geta breytingar innan skipulagsheilda stundum átt sér 

stað eftir lagasetningu stjórnmálamanna en DiMaggio og Powell telja að þó að slíkar 

lagabreytingar séu formlegar og reglubundnar geta þær verið í stærri kantinum og ef horft er 

til lengri tíma þá gætu þær haft áhrif á valdskiptinguna innan skipulagsheildarinnar. Erfitt gæti 

verið að sýna fram á þvingaða einmótun því hún er ekki mjög skýr (DiMaggio og Powell, 

1983). 

Önnur tegundin er eftirlíkjandi einmótun. Má segja að sé það fyrsta sem skipulagsheildir 

taka upp er þær takast á við óvissu. Það sem flokkast undir óvissu geta verið ógreinileg 

markmið eða umhverfis-/ytri þættir. Þegar skipulagsheildir takast á við óvissu er mjög líklegt 

að þær fari að móta sig eftir öðrum skipulagsheildum. Getur það verið í mörgum tilvikum 

hagkvæm lausn. Þessi eftirlíkjandi einmótun getur farið þannig fram að skipulagsheildin sem 

verið er að líkja eftir viti ekki af því eða hafi ekki nokkurn áhuga á að verið sé að notfæra sér 

uppbyggingu hennar sem fyrirmynd. Oft getur það reynst hentugt að fá verkferla lánaða frá 

öðrum en oftar en ekki fá skipulagsheildir innsýn inn í verkferla annarra skipulagsheilda er 

starfsfólk skiptir um vinnustað eða ráðin eru ráðgjafafyrirtæki til þess að aðstoða 

skipulagsheildina (DiMaggio og Powell, 1983). 
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Þriðja tegundin er stöðluð eða forskrifuð einmótun. Hún tengist þróun fagstétta eða 

sameiginlegri baráttu starfsstétta fyrir skilgreiningum á vinnuskilyrðum og þeim aðferðum 

sem notaðar eru við vinnuna. Ásamt því að berjast fyrir eflingu þekkingargrunns og lögmætis 

til grundvallar sjálfstjórn vinnu þeirra. Mikil aukning hefur orðið á staðlaðari einmótun hjá 

sérfræðingum skipulagsheilda samkvæmt DiMaggio og Powell en þessir sérfræðingar vita að 

frami þeirra byggist að miklu leyti á því hversu vel skipulagsheildin stendur sig. 

Fagstéttir geta einnig orðið fyrir þvingandi og eftirlíkjandi einmótun samkvæmt DiMaggio 

og Powell en það eru til tvær gerðir fagstéttarþróunar sem eru uppsprettur einmótunar. 

Menntun og þekkingagrunnur háskólafólks er ein gerðin en hin er vöxtur og umfang fagsins. 

Það hvernig starfsfólk er ráðið inn í skipulagsheildir hvetji til staðlaðarar einmótunar því 

skilyrðin eru oft þröng og fólkið sem er ráðið hefur oftar en ekki reynslu úr svipuðum geira. 

Bakgrunnur sé svipaður og einnig hegðun og klæðnaður (DiMaggio og Powell, 1983). 

Í grein sinni The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality 

in Organizational Fields leggja DiMaggio og Powell (1983) fram tilgátur um einmótun. 

 Því háðari sem ein skipulagsheild er annarri, því mun líkari verða þær í 

uppbyggingu, umhverfi og hegðun. 

 Ef skipulagsheild miðstýrir mikið fjármálum sínum mun hún breytast á 

einmótaðan hátt til þess að líkjast þeirri skipulagsheild sem lætur fjármunina af 

hendi rakna. 

 Ef mikil óvissa ríkir varðandi tilgang og markmið skipulagsheildar þeim mun 

líklegri er hún til að líkjast skipulagsheild sem er sögð hafa náð góðum árangri. 

 Ef einblínt er um of á námsferil þegar valið er í stöður skipulagseiningar því 

meiri líkur eru á því að skipulagsheild muni líkjast öðrum í sama geira 

(DiMaggio og Powell, 1983). 

Þrátt fyrir að skipulagsheildir reyni hvað þær geta að forðast einmótun, reynist það þeim 

erfitt þar sem erfitt er að skera sig úr þar sem lítil fjölbreyttni er til staðar til að velja úr. Þess 

vegna eru nýjar skipulagsheildir mótaðar eftir þeim eldri og stjórnendur leita oftar en ekki að 

fyrirliggjandi skipulagi til að byggja á. Samkvæmt DiMaggio og Powell (1983) þá eiga 

skipulagsheildur það til að móta sjálfan sig eftir skipulagsheildum í svipuðum eða sama geira 

og þeim sem hafa náð góðum árangri (DiMaggio og Powell, 1983). 

1.5 Vistfræði skipulagsheilda (population ecology). 

Það að útskýra hvernig og hvers vegna stofnanir taka breytingum hefur verið stórt og mikið 

rannsóknarefni fyrir marga fræðimenn. Ferlið og röð atburða sem á sér stað er breytingar 

verða hefur verið mjög erfitt að útskýra og hvað þá ná tökum yfir. Til þess að geta útskýrt 
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breytingarnar hafa stjórnsýslufræðingar fengið lánuð mörg hugtök, kenningar og viðlíkingar 

frá öðrum sviðum allt frá þroskafræðum til þróunarlíffræði. Þessi hugtök eru meðal annars 

greinarmerkt jafnvægi eða punctuated equilibrium, vaxtastig eða stages of growth, ferli 

hnignunar og dauða eða processes of decay and death, vistfræði skipulagsheilda eða 

population ecology, hagnýt módel breytinga og þróunar eða functional models of change and 

development og glundroðakenningin eða chaos theory (Andrew H. Van de Ven og Marshall 

Scott Poole, 1995). 

Með því að finna út sambandið milli allra þessara mismunandi kenninga, býður það uppá 

tækifæri til að þróa nýja kenningu sem hefur sterkari og víðari útskýringarmátt en önnur 

sjónarhorn. 

Ferlakenningar reyna að útskýra hvernig og hvers vegna breytingar eiga sér stað í 

félagslegum eða líffræðilegum heildum. Kenningunum má skipta upp í fjóra parta, 

Lífshringskenninguna (life-cycle), Markhyggjukenningin (teleological),  Þráttakenninguna 

(dialectical) og Þróunarkenningar (evolutionary theories). Þessir fjórir partar tákna 

mismunandi grundvallar samhengi og það skapandi gangverk sem notað er til að útskýra 

hvernig og hvers vegna breytingar eiga sér stað. 

Lífshringskenningin eða Life-Cycle Theory. Margir fræðimenn hafa tekið upp samlíkingu 

við lífrænan vöxt sem leitandi tækni til að útskýra þróun hjá skipulagsheildum allt frá vígslu 

til loka skipulagsheildarinnar. Samhliða markhyggjunni teleology er lífshringskenningin 

algengasta útskýringin á þróun í stjórnunarfræðum. 

Samkvæmt lífshringskenningunni er breyting óumflýjanleg, það er að segja þá hefur hin 

þróandi heild undirliggjandi rök, áætlun eða kóða sem kemur reglu á breytingarnar og færir 

því heildina frá upphafspunktinum í átt að endatakmarkinu sem boðað var í byrjun. Þannig 

liggur formið hulið, óþroskað eða einsleitt á fósturstigi/frumstigi og verður smám saman 

skilningsríkara, þroskaðara og auðveldara að aðgreina. Utanaðkomandi atburðir og 

framkvæmdir geta haft áhrif á það hvernig heildin tjáir sig en þó hefur hún ávallt notast við 

meðfædda rökhugsun, reglur eða áætlanir sem stjórna þróun heildarinnar (Andrew H. Van de 

Ven og Marshall Scott Poole, 1995,515). 

Framrás breytinga í Lífshrings kenningunni er óskiptur ferill, með öðrum orðum 

breytingarnar fara í gegnum einn feril breytinga frá einum áfanga til næsta og þróast þannig 

smám saman. Þetta gerist vegna þess að ferillinn að lokaáfanganum er nú þegar þekktur. Hver 

áfangi skilar hluta inn í lokaniðurstöðuna en þessir áfangar verða að koma inn með fyrirfram 

ákveðnum hætti því hver áfangi undirbýr breytingarnar undir næsta áfanga. Kenningin dregur 
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lærdóm sinn af aðferðum líffærafræðinga sem rannsaka samhengi í þróun fóstra og setja fram 

þá kenningu að hver heppnaður áfangi þróast frá þeim fyrri. Þannig hugsaði færðimaðurinn 

Nisbet (1982) að þróun skipulagsheilda er keyrð áfram af einhverjum fyrirfram settum kóða 

eða þáttum innan skipulagsheildarinnar (Andrew H. Van de Ven og Marshall Scott Poole, 

1995). Markhyggju kenningin eða Teleological Theory. Er önnur kennig sem útskýrir þróun 

með því að notast við markhyggju þar sem tilgangur eða markmið eru helstu tilefnin til að 

leiða heild í gegnum breytingar. Margar kenningar sem útskýra þróun, byggja á þessari aðferð 

þar á meðal nýtistefna eða functionalism. Samkvæmt markhyggjunni fikrar þróun 

skipulagsheilda sig í átt að settu takmarki eða endapunkti. Kenningin gefur sér að heildin sé 

ákveðin og aðlögunarhæf. Ein og sér eða í sameiningu við aðra, býr heildin sér til endamark, 

grípur til aðgerða til að ná því og fylgist með framvindunni. Málsvarar þessarar kenningar líta 

á þróun sem síendurteknar lotur af markmiðasetningum, framkvæmd, mati og breytingum á 

markmiðum sem byggðar eru á því sem lært er eða fyrirhugað af heildinni. Þessi kenning 

getur virkað fyrir einstaklinga eða skipulagsheildir sem eru nægjanlega einhuga og hegða sér 

sem ein heild. Markhyggju kenningin er ólík lífshringskenningunni á þann hátt að hún lýsir 

ekki nauðsynlegri uppröðun á áföngum né ferlinum sem þróun innan skipulagsheildar mun 

fylgja. Þó gefur þessi kenning upp staðal til að meta breytingar þar sem þróun er eitthvað sem 

færir heildina nær loka áfanganum. Þó að markhyggjukenningin leggi áherslu á að einingar 

þjóna tilgangi sem drifkraftur breytinga þá viðurkennir hún þær takmarkanir sem eru á 

aðgerðum heildarinnar. Umhverfi skipulagsheildarinnar og aðföng hennar geta haft hamlandi 

áhrif á það hvað hægt er að afreka með breytingunum (Andrew H. Van de Ven og Marshall 

Scott Poole, 1995). 

Þráttarkenningin eða Dialectical Theory. Kenningin byrjar á Hegelískri ályktun að 

skipulagsheildin sé til í fjölhygguveröld þar sem viðburðir eða kraftar rekast á og 

mótsagnakennd gildi keppast á við hvort annað um völd. Þessar andstæður geta verið innan 

skipulagsheildar því heildin getur haft þó nokkur mótsagnakennd markmið eða 

hagsmunahópa sem eru að keppa um forganginn. Þó geta andstæðurnar einnig verið 

utanaðkomandi ef heildin fylgir stefnu sem stangast á við stefnur annarra skipulagsheilda. Í 

öllum tilfellum af þráttarkenningunni þarfnast hún tveggja eða fleiri aðskildra heilda sem fela 

í sér þessar andstæður svo þær standi uppi í hári hvor annarar og takist á í baráttu. Stöðugleiki 

og breytingar eru útskýrð sem valdajafnvægi milli tveggja andstæðra heilda. Breytingar verða 

þegar þessi andstæðu gildi, kraftar eða atburðir afla sér nægra valda til að takast á við 

kyrrstöðuna. Þessir andstæðu pólar takast á og ef til vill með tímanum gætu pólarnir runnið 
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saman og myndað nýja stöðu. Þó er ekki víst í öllum tilfellum að barráttan myndi samruna 

heldur getur t.d. andstæði póllinn ýtt breytingunum út af borðinu ef hann hefur næg völd. 

Þróunarkenningin eða Evolutionary theory. Þó að þróun sé stundum lögð að jöfnu við 

breytingar þá er hún notuð í takmarkandi skilningi í kenningunni til þess að einblína á 

smávaxandi breytingar á formgerð mannfjölda skipulagsheilda þvert á samfélagið, 

atvinnugreinar eða þjóðfélagið í heild. Eins og í líffræðilegri þróun, verða breytingar til með 

samfelldum hring af breytingum, vali og varðveislu. Horft er á sköpun nýrra og breyttra 

skipulagsforma sem blindar eða tilviljunarkenndar breytingar „sem bara gerast“. Val á 

skipulagsheildinni verður aðalega til við samkeppni um takmarkaðar auðlindir og umhverfið 

velur heildirnar sem eru hvað hæfastar. Varðveisla setur hömlur á þá sjálfstyrkingarslaufu sem 

er á milli breytinga og vals. Breytingar ýta undir val á nýjum skipulasformum en varðveislan 

heldur í fyrrverandi form og verklag. Það má því segja að þróunarkenningin útskýri breytingar 

sem síendurtekna, smávaxandi og líklega framrás af breytingum, vali og varðveislu. Hægt er 

að nota þróunarmódelið til að einbeita sér að þessari framrás í mörgum skipulagsheildum 

(Andrew H. Van de Ven og Marshall Scott Poole, 1995). 

Hægt er að benda á nokkrar kenningar sem hafa þróast út frá þróunarkenningunni um 

skipulagsheildir. Geta þær verið flokkaðar eftir því hvernig heildir hafa öðlast einkenni sín 

ásamt hraða breytinganna og hvernig heildin er greind. Sumir stjórnsýslufræðingar sem tekið 

hafa upp Darwiníska þróun segja að heildir erfi einkenni sín í gegnum fyrri kynslóðir af 

aðgerðum. Aðrir telja að einkenni heilda séu lærð innan kynslóðar í gegnum lærdóm og 

eftirlíkingu þess sem komið er og er það sjónarhorn betur við hæfi en strangur Darwinismi.  

Darwinistar aðhillast stöðugt og stigvaxandi ferli þróunar. Í bók Darwins, Uppruni 

tegundanna (1936) segir hann að náttúruval byggi einungis á því að safna smám saman 

velheppnuðum, hagstæðum breytingum og getur því ekki kallað fram neinar miklar eða 

snöggar breytingar, heldur einungis valdið breytingum með stuttum og hægum skrefum. 

Aðrir þróunarkenningasinnar koma fram með annarskonar kenningu um þróun á borð við 

greinarmerkt jafnvægi eða punctuated equilibrium þar sem breytingar gerast á stigvaxandi 

hraða eða með stökki. Þess vegna hefur hraði breytinganna ekki grundvallar áhrif á 

þróunarkenninguna. Annar munur á greinamerktu jafnvægi og Darwinískri þróun er 

stigveldið. Klassískar Darwinkennigar staðsetja þróunarflokkunina á einu stigi. Þessi flokkun 

á sér stað sem náttúruval með mismuninum á fæðingum og dauða hjá lífverum. Greinamerkt 

jafnvægi bætir stigveldisvídd við þróunarkenninguna með því að aðgreina flokkunina (fjölgun 

eða fækkun á lífverum af ákveðinni tegund með mismuninum á fæðingar- og dánartíðni) frá 
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tegundarmyndunum (aðferðin þar sem nýjar tegundir eða undirættkvíslir eru búnar til). Þegar 

horft er á breytingar hjá hverri kenningu þá er litið á: 1. breytingarferlið sem mismunandi 

hringrás af breyttum atburðum, 2. Kenningunni er stjórnað af mismunandi drifkröftum sem, 

3.vinnur í mismunandi mörgum greiningareiningum og 4. verður því fulltrúi mismunandi 

tegunda af breytingum (Andrew H. Van de Ven og Marshall Scott Poole, 1995,519). 

1.5.1 Hringrás og drifkraftar breytinga 

Hver kenning hefur mismunandi sýn á það hvernig þróun á sér stað, með hvaða hætti og 

hverjir drifkraftarnir eru. Lífshringskenningin lítur á breytingu á heild sem þróast í gegnum 

mismunandi stig. Stofnanakennt, náttúrulegt eða rökrétt kerfi fyrirskipar hvað hvert stig felur í 

sér. Markhyggjukenningin sér þróun sem hringrás markmiðssetningar, framkvæmd, 

gildismats og breytinga á markmiðum sem byggir á því sem heildin hefur lært. Þetta 

samhengi er fengið með ákveðinni félagslegri setningagerð á milli einstaklinga innan 

heildarinnar. Í þráttarkenninguni verða til árekstrar á milli eininga sem aðhyllast fullyrðinguna 

og svo andfullyrðinguna en við árekstrana verður til samruni sem eftir einhvern tíma verður 

fullyrðing fyrir næstu hringrás af þráttarþróuninni. Ágreiningur og barátta milli andstæðra 

heilda býr til þessa þráttarhringrás. Þróunarkenningin býr yfir sí endurteknum lotum af 

breytingum, vali og varðveislu atburða meðal heilda í gefnum fjölda. Samkeppni um naumar 

umhverfisauðlindir milli heilda sem fjöldinn lifir í býr til þessa hringrás. 

1.5.1.1  Einingar breytinganna 

Þróunarkennignarnar og þráttarkenningar vinna með margar heildir en kraftar 

þróunarkenningarinnar eru skilgreindir með því að líta á áhrifin sem hún hefur á fólksfjölda 

en hún hefur engin áhrif á einstaklings stigi. Þráttarkenningin þarf að minnsta kosti tvær 

heildir sem passa í hlutverk fullyrðinga og andfullyrðinga. Lífshringskenningin og 

markhyggjukenningin vinna með eina heild. Lífshringskenningin útskýrir þróun sem hlutverk 

möguleika innan heildar sem eru henni eðlislæg. Markhyggjukenningin getur virkað á meðal 

margra meðlima skipulagsheildar ef það er nægilegur samhugur meðal meðlimanna sem gerir 

þeim kleift að vinna sem ein heild (Andrew H. Van de Ven og Marshall Scott Poole, 1995). 

1.5.1.2  Háttur drifkrafta breytinganna 

Drifkrafta breytinganna er einnig hægt að flokka eftir því hvort þeir séu fyrirskipaðir eða 

hvort að framrásin komi í ljós á meðan breytingin á sér stað eða sem uppbyggjandi breytingar. 

Fyrirskipaðar breytingar leiða þær á fyrirfram hugsaða braut þar sem breytingar eru teknar 

inn með því að viðhalda og smám saman aðlaga þær á stöðugan og fyrirsjáanlegan hátt. 
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Uppbyggjandi breytingar búa til fordæmislausar og frumlegar breytingar sem eftir á að hyggja 

eru oftar en ekki ósamfelld og ófyrirsjáanleg frávik frá fortíðinni. Með öðrum orðum þá 

skipuleggur fyrirskipaðaleiðin ýmsa breytingaratburði á leiðinni að settu marki en 

uppbyggjandi leiðin býr til nýja leið sem gæti/eða gæti ekki búið til frumeintak af nýrri heild. 

Markhyggju- og þráttarkenningarnar vinna með uppbyggjandi háttinn. Lífshrings- og 

þróunarkenningin vinnur með fyrirskipaða háttinn en þróunarkenningar byggja á 

tölfræðilegum samsöfnun af litlum atburðum einstaklinga til þess að hún geti hægt og sígandi 

breytt eðli stærri fólksfjölda. Þó að það mætti halda að stökkbreyting sé skyndileg stórbrotin 

breyting þá vinnur þróunarkerfið í raunini eftir fyrirfram settum reglum sem ákvarða hvort að 

stökkbreyting eigi sér stað og hvort af breytingu verður eða ekki. Þó er til undanþága frá 

þessari reglu en greinamerkt jafnvægi eða punctuated equilibrium aðlagar sig þó einnig að 

fyrirskipaða breytingarhættinum. Samkvæmt Gould og Eldridge (1977) koma tegundir 

skyndilega fram á míkróstiginu en dreifing tegundarinnar sem að lokum breytir einkenni 

fjöldans á sér stað á milli margra einstakra atburða yfir nokkuð langan tíma (t.d. nokkrar 

milljónir ára) (Andrew H. Van de Ven og Marshall Scott Poole, 1995). 

Margar sérstakar kenningar um breytingu og þróun hjá skipulagsheildum eru flóknari en 

þessar fjórar grunnkenningar því þróun og breytingar geta tekið mismunandi langan tíma og 

fleiri en einn drifkraftur getur haft áhrif á þróunina. Til eru 16 mögulega rökréttar útskýringar 

á breytingum hjá skipulagsheildum. Fyrstu fjórar eru grunnkenningarnar:  

 Þróunarkenningin- samkeppnisval 

 Lífshringskenningin- eðlislæg áætlun  

 Þráttarkenningin – árekstrar og samruni 

 Markhyggjukenningin – ákveðin flutningur að settum mörkum 

(Andrew H. Van de Ven og Marshall Scott Poole, 1995). 

Næstu 12 eru valkostir á víxlverkun tveggja eða fleiri drifkrafta þessara grunnkenninga. 

Þar á meðal er greinarmerkt jafnvægi eða punctuated equilibrium sem er víxlverkun á milli 

markhyggjukenningarinnar og þróunarkenningarinnar og má kalla umbreytingarmódel. 

Greinarmerkt jafnvægi getur verið skoðað sem afurð hringrása sem hafa áhrif hvor á aðra. Þar 

sem drifkraftar þróunarkenningarlegra breytinga á heildarfjöldastigi yfir frekar langan tíma 

eru slitnir í sundur af tiltölulega stuttum og fátíðum aðgreiningum með drifkröftum frá 

markhyggjulegum breytingum frá efstu stjórnunarstöðum á stofnanastiginu. Á meðan á 

samleitnistímabilinu stóð fór fram þróunarleg aðferð á samkeppnis vali til þess að útfæra 
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formgerð, kerfi, stjórnun og auðlindir skipulagsheildarinnar í átt að aukinni 

umhverfissamröðun. Endurstefnumörkun táknar tímabil óstöðugra breytinga þar sem áætlanir, 

völd, formgerð og kerfi er í grundvallaratriðum umbreytt og endurraðað í átt að þeim tilgangi 

sem framkvæmdarstjórnin vill. Í þessu módeli nota höfundar þess tíma sem leið til að 

samtvinna bæði þróunar- og markhyggju drifkraftanna í kenningu um breytingu á 

skipulagsheildum. Ákveðinn flutningur á meðal topp framkvæmdarstjóranna er notaður til 

þess að útskýra hið skapandi ferli sem öðru hverju stillir skipulagsheildina af. Á meðan 

fyrirskipuð þróunarframkvæmd útskýrir löng tímabil stefnu skipulagsheilda gagnvart 

umhverfinu (Andrew H. Van de Ven og Marshall Scott Poole, 1995). 

Samkvæmt Tushman og Romanelli (1985) þá má ekki búast við því að finna báða 

drifkraftana að verkum samtímis innan skipulagsheildar því þeir núlla hvern annan út. Þannig 

útvegar tíminn farartækið til að innlima andstæðurnar hjá breytingadrifkröftunum. 

Kenningin er leið til að skilja breytingar í flóknum félagslegum kerfum því hún rannsakar 

þróun stefnubreytinga þar á meðal þróun árekstra. Samkvæmt kenningunni eru flest félagsleg 

kerfi í langdrægum stöðugleika sem er svo truflaður með sviplegri róttækri breytingu 

(Andrew H. Van de Ven og Marshall Scott Poole, 1995). 

1.6 Aðstæðukenning Burns og Stalkers (Contingency theory) 

Aðstæðukenningin eða contingency theory  var sett fram af  Tom Burns og G.M. Stalker um 

1960, en frá þeim tíma hefur kenningin verið ríkjandi sjónarmið þegar kemur að greiningu 

skipulagsheilda. Margir hafa sett fram álíka kenningar en þó hefur heiðurinn verið eignaður 

þeim Burns og Stalker. Samkvæmt bók Gareth Morgans Images of organization er það vegna 

þess að þeir gerðu fyrstir fræðimanna greinarmun á lífrænni og vélrænni nálgun innan 

skipulagsheilda (Morgan, 2006,42). 

Aðstæðukenningin skiptist í nokkra flokka: 

 Til þess að fullnægja innri þörfum og aðlagast að breyttum þáttum í umhverfinu 

þurfa skipulagsheildir að notast við varfærnislega stjórnun, þar sem 

skipulagsheildirnar eru opin kerfi.  

 Engin ein leið er rétt til að þróa skipulagsheild því fara þarf mismunandi leiðir 

eftir því hvaða vinna er í gangi og í hvaða umhverfi er verið að vinna. 

 Að ná fram réttri niðustöðu og verkaskiptingu innan skipulagsheildar þarf að 

vera ofarlega í huga stjórnenda. 

 Stjórnunaraðferðir geta verið mismunandi og er það nauðsynlegt svo hægt sé að 

vinna mismunandi verk en þó innan sömu skipulagsheildar. 
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 Margar mismunandi skipulagsheildir eru nauðsynlegar í mismunandi umhverfi 

(Morgan, 2006,42). 

Burns og Stalker horfðu til fyrirtækja í margs konar iðnaði. Þeir tóku eftir því að ef upp 

kom breyting á umhverfinu t.d. ný tækni og nýir markaðir þá skapaði það nýjar áskoranir og 

vandamál fyrir verðandi skipulagsheild. Þess vegna væri kostur að hafa opnar og 

sveigjanlegar skipulagsheildir sem hafa einnig sveigjanlega stjórnun (Morgan, 2006,43). 

Þeir sýndu fram á að virkni og eðli skipulagsheildar hefði bein áhrif á gerð hennar. Þó færi 

það eftir því hversu vel hún væri löguð að því verkefni sem hún væri að vinna. Hefðbundnar 

skipulagsheildir sem starfa í verksmiðjuumhverfi höfðu oftar en ekki rútínulegt skipulag sem 

einkenndist af vélrænum vinnubrögðum. Í slíkum skipulagsheildum var oftar en ekki til 

leiðarvísir sem skilgreindi þau vinnubrögð sem þurfti að notast við í flestum aðstæðum.  

Starfsfólkið vissi þess vegna nákvæmlega til hvers var ætlast af þeim og var nálgunin á starfið 

í gengnum þröngt en nákvæmt sjónarhorn þar sem starfsmennirnir skiluðu af sér nákvæmlega 

þeirri afurð sem ætlast var til (Morgan, 2006,44). 

Burns og Stalker töldu að skipulagsheildir sem þessar væru ágætlega til þess búnar að  

koma til móts við þær áskoranir sem þær lentu í. Ástæðan fyrir því er sú að 

skipulagsheildirnar líta á vandamál sem tímabundin frávik frá því sem væri eðlilegt og reyna 

því  alla mögulega hluti til að komast í hið eðlilega ástand aftur (Morgan, 2006,45). 

Skipulagsheildir sem tókust á við jafnvel meira óöryggi og sveiflukenndara starfsumhverfi 

tókust einnig vel, en þær fóru á þá leið að losa sig við þetta vélræna skipulag og notuðu þess í 

stað svokallað lífrænt skipulag sem er mun sveigjanlegra. Átti þetta skipulag verulega vel við 

starfsemi sem þurfti að takast á við að aðlaga vörur að þörfum viðskiptavina og þróa þær 

hratt. Til þess að það gæti gerst með góðum hætti þurfti að gera breytingar á yfirvaldi, 

samskipum og skipulaginu á verkferlunum og laga þessa þætti að meiri breytingum. Teknir 

voru upp verkfundir sem tókust á við síbreytilegt umhverfi og þau vandamál sem því fylgdi, 

þó vann þetta kerfi einungis við hlið stigveldisins sem ríkti formlega innan 

skipulagsheildarinnar (Morgan, 2006,46). 

Þar sem ófyrirsjáanlegar uppákomur gerðu oft vart við sig þurfti skipulagsheildin á 

uppfinningasömu starfsfólki að halda til að starfsemin héldist gangandi. Slíkt fyrirkomulag 

var enn opnara því í þessum tilfellum var störfunum leyft að móta sig sjálfum út frá því sem 

nauðsynlegt var að koma í verk fyrir skipulagsheildina og þeirri sérþekkingu sem starfsfólkið 

bjó yfir. Sérþekking sem þessi er mjög mikilvæg þar sem starfsfólk fann sjálft sinn besta 
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tilgang og hvað væri það besta sem það hefði fram að bjóða til þess að starfið gengi sem best. 

Hugsunin sem lá að baki var sú að í ófyrirsjáanlegu umhverfi væri best ef starfsfólk hannaði 

sína stöðu sjálft og það ætti að leiða til þess að allir myndu vita hvaða leið væri best að nota ef 

vandamál kæmu upp (Morgan, 2006,47). 

Það má segja að kenning Burns og Stalker gangi út á það að hægt sé að velja skipulag eftir 

aðstæðum. Allt frá rútínu- og bundnu skipulagi til lífrænnra og sveigjanlegra skipulags. Allar 

tegundir skipulaga þurfa að standa til boða þar sem aðstæður eru mismunandi. Burns og 

Stalker töldu að það væri ekki víst að rétt skipulag yrði notað. Hins vegar væri oft erfitt að 

finna rétta skipulagið sem hentar starfsfólkinu, umhverfinu, uppbyggingu skipulags-

heildarinnar og tæknilegum eiginleikum hennar. En það væri á ábyrgð yfirmannanna að leysa 

þetta vandamál (Morgan, 2006,48). 

Kenning Burns og Stalkers hefur tekið nokkrum breytingum í tímans rás en þó er kjarni 

hennar ávallt sá sami. Til að mynda hefur verið sýnt fram á að það getur verið nauðsynlegt að 

hafa fleiri ein eina tegund skipulags innan stofnunar/skipulagsheildar en slíkt skipulag má 

kalla deildarskiptingu. Í deildarskiptingu er t.d. ekki alltaf hægt að nota sama skipulagið í 

öllum deildum þar sem umhverfisaðstæður á milli deilda getur verið mismunandi (Morgan, 

2006,48). 

1.7 Valdakenningar (power theory´s). 

Hugtökin völd og pólitík eru samtvinnuð og hafa áhrif á mannlega hegðun innan 

skipulagsheildar. Það hefur verið sagt að vald snerti þá getu að geta beitt vilja sínum til þess 

að hafa áhrif á aðra á meðan pólitísk hegðun eigi sér sitt valdsvið í aðgerðum með því að nota 

áhrif og fleiri brögð (Buchanan, David A., 2010,797). 

Hugtakið vald er erfitt að skilgreina og mæla með mikilli nákvæmni en vald hefur samt 

sem áður verið skilgreint sem getu einstaklinga til að vinna bug á andstöðu annarra, koma 

fram vilja sínum og framkalla niðurstöður sem eru í eigin hag. Þó að þessi skilgreining eigi 

við einstaklinga þá er einnig hægt að yfirfæra hana á hópa, deildir, stofnanir og ríki 

(Buchanan, David A., 2010,798). 

Erfitt er að gera sér hugmynd um hvað vald er. Þess vegna hafa sprottið upp þó nokkrar 

útskýringar á hugtakinu. Þessar útskýringar hafa margt sem er sameiginlegt en þó einnig 

margt sem er ólíkt þar sem þau koma að valdi frá mismunandi sjónarhorni. Fyrsta 

sjónarhornið er vald sem eignar-sjónarhornið eða power as a property en það sér vald sem 

tákn eða einkenni og flokkar vald í þrjá þætti. Annað sjónarhornið er andlit valdsins eða face 
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of power . Það lítur á sýnileika valds frá sjónarhorni utanaðkomandi aðila. Þriðja sjónarhornið 

er hegðunar vald eða disciplinary power .Það lítur á vald sem aga/hegðunar stjórntæki. 

1.7.1 Vald sem eign Power as property  

Sjónarhornið vald sem eign power as property setur fram þrjú undirsjónarhorn. Aðgreiningin 

er byggð á einkennum eða eiginleikum valds sem margir höfundar telja að sé mikilvægt. Þessi 

þrjú undirsjónarhorn eru: 

 Vald sem eign einstaklings. (Power as a property of individuals) 

 Vald sem eign sambanda. (Power as a property of relationships) 

 Vald sem föst eign formgerðar. (Power as an embedded property of structures) 

Frá sjónarhorninu vald sem eign einstaklings Power as a property of individuals er horft á 

það vald sem einstaklingar hafa yrif að ráða. Þeir nota það oftar en ekki með því að beita 

félagslegum eða persónulegum hæfileikum sínum. Stuðningsmenn þessa sjónarhorns segjast 

þekkja vald þegar þeir sjá það og geti því auðveldlega aðgreint þá sem hafa og nota vald og þá 

sem hafa ekki vald innan stofnunar. Einnig geta þeir oftar en ekki fundið uppruna valdsins 

sem einstaklingar eru að nota. Út frá þessu sjónarhorni er spurt hversu mikil völd 

einstaklingur hefur, hvaðan kemur valdið og hversu mikið vald er hægt að fá (Buchanan 

David A., 2010,800). 

Frá sjónarhorninu vald sem eign sambanda power as a property of  relationships er vald 

meðhöndlað sem eign sambandsins á milli þeirra sem hefur valdið og þeirra sem hafa það 

ekki. Stuðningsmenn þessa sjónarhorns verða að sjá að leiðtoginn hefur aðgang að 

verðlaunum, heimildum, sérþekkingu og fleira. Frá þessu sjónarhorni ræðst notkun valds á 

trú, skynjunum og löngun þess sem fylgir. Ef einstaklingur hefur aðgang að verðlaunum eða 

hefur sérþekkingu á einhverju en fylgismenn hans trúa því ekki, þá verða þeir óviljugir til að 

hlýða. Einstaklingar geta ráðskast með skynjanir og langanir fylgismanna sinna og þannig 

aflað sér aukinnar valda yfir fylgismönnum. Grundvelli valds er skipt í fimm einingar. Þær 

eru: Verðlaunavald, þar sem leiðtogi er talinn búa yfir verðlaunum sem fylgendur vilja í 

skiptum fyrir hlýðni. Þvingunarvald, byggt á þeim grundvelli að leiðtogi geti refsað og beitt 

þvingunum ef honum er ekki hlýtt. Persónuvald er þegar einstaklingur nær að sannfæra 

fylgjendur um að hans skoðanir og langanir séu þess virði að taka upp og hlýða. Lögmætt 

vald er þegar fylgjendur trúa því að leiðtogi hafi löglegt vald og þess vegna eru þeir bundnir 

því að hlýða. Fimmta tegundin er sérfræðivald þar sem leiðtogi hefur vald vegna sérþekkingar 

sinnar. Með því að nota eina af þessum fimm einingum sem vald grundvallast á getur það haft 
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áhrif á notkun á hinum. T.d. með því að nota þvingunarvald getur leiðtoginn ekki beitt 

persónuvaldi. Vald er breytilegt og er stöðugt að breytast eftir aðstæðum sem skapast um 

leiðtogann og fylgjendur hans (Buchanan, David A., 2010,800-801). 

Einstaklingar geta einnig notast við marga valdagrundvelli í mismunandi aðstæðum á 

mismunandi tímum. Í sumum tilfellum getur verið sniðugt að nota eina tegund valds en í 

öðrum getur allt annað verið upp á teningnum (Buchanan, David A., 2010,801). 

Vald sem föst eign formgerða power as an embedded property of structures er þriðja 

sjónarhornið á valdi. Frá þessu sjónarhorni er skoðað hvaða þættir veita deildum innan 

skipulagsheilda vald en ekki einstaklingum. Einnig er þetta sjónarhorn notað til að skoða 

hvernig vald er notað til að stjórna hegðun einstaklinga með óljósari leiðum. Sjónarhornið 

skoðar hvernig vald er sérhannað inn í efnivið skipulagsheildarinnar sem gerir það 

ógreinilegra fyrir þá sem eru ekki að huga að því. Með því að „fela“ valdið getur 

skipulagsheild veitt völdum einstaklingum aðgang að uppsprettu upplýsinga um 

ákvarðanatöku og ábyrgð á fjárhagsáætlunum á meðan hún neitar öðrum um þessar 

upplýsingar. Það má segja að með því að notast við þetta sjónarhorn er valdið tekið, sem hefur 

verið vafið inn í efnivið skipulagsheildarinnar, sem sjálfsögðum hlut. Þegar vald er orðið 

svona vel vafið inn í skipulagsheild er mjög erfitt að ögra því. 

Hugtakið mikilvæg óvissa eða strategic contingencies er lýsing á atburðum og 

athafnastarfsemi sem á sér stað utan sem innan skipulagsheildar sem verður til þess að 

skipulagsheildin nái markmiðum sínum. Þetta hugtak getur útskýrt mismunin á hlutfallslegu 

valdi mismunandi deilda innan skipulagsheildar. Til skammtíma verður fyrirtæki að framleiða 

vöru og selja til viðskiptavina fyrir gróða svo fyrirtækið geti haldið áfram. Það að þróa næstu 

vöru og að telja fjármunina er minna mikilvægt. Þess vegna í þessu skammtíma módeli eru 

sölu og framleiðsludeildirnar með mikilvægara gildi fyrir fyrirtækið en t.d. rannsóknar- og 

þróunardeildin. Þannig að þær deildir, sem eru ábyrgar fyrir því að eiga við lykilvandamálin í 

umhverfi fyrirtækisins eða leysa aðkallandi vandamál, að búa yfir meira valdi en aðrar deildir 

(Buchanan, David A., 2010,801- 802). Uppspretta valdsins sem gefur til kynna hversu vel 

deild er til þess búin að takast á við óvissuna má skipta upp í fimm uppsprettur.  

 Áreiðanlega sköpunaruppsprettan eða Dependency creation. Deild er 

valdamikil ef aðrar einingar og deildir reiða sig á þjónustu eða framleiðslu 

hennar. 

 Fjárhagslega auðlindaruppsprettan eða Financial resources. Ef deild getur 

stjórnað fjármagnsuppsprettunni verður hún valdamikil. 
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 Miðlægnis uppsprettan eða Centrality á við um að störf deildar eru mikilvæg í 

að framleiða meginvöru eða þjónustu. Því miðlægari sem deildin er því 

valdameiri er hún. 

 Einokunar uppsprettan eða Non-substitutability. Ef það sem deildin gerir getur 

ekki verið gert af öðrum deildum, annað hvort innan eða utan 

skipulagsheildarinnar þá hefur deildin mikil völd. 

 Óvissu minnkunar uppsprettan eða Uncertanity reduction. Þær deildir sem hafa 

tök á að minnka óvissuna geta öðlast góðan orðstír og stöðu (Buchanan, David 

A., 2010,801- 802). 

1.7.2 Andlit valds eða faces of power 

Annað sjónarhorn á vald er hið svokallaða andlit valds. Steven Lukes kom með fram með 

þetta sjónarhorn en samkvæmt honum náði það frá valdi sem var sýnilegt og augljóst fyrir 

athugandann til valds sem er lítið sýnilegt og stofnanalegt það er að segja innlimað inn í 

strúktúr skipulagsheildar þar sem einstaklingar vinna. Lukes taldi að vald hefði þrjú andlit eða 

þrjár víddir: 

1. Vald sem er notað til að kalla fram öruggar ákvarðanir í aðstæðum þar sem er einhver 

sýnilegur ágreiningur og barátta. 

2. Vald sem er notað til að halda málefnum af og á ákvarðanadagskránni þannig að 

hugsanlegur ágreiningur og átök eru fyrirbyggð og því óséð. 

3. Stofnanalegt vald sem er notað til að skilgreina raunveruleikann fyrir meðlimi 

stofnunarinnar. Ef norm og merkingar sem hafa verið skilgreind af yfirstjórninni verða 

meðtekin af starfsfólki þau samþykkt og starfsfólk hegðar sér eftir þeim þó að þau fari 

gegn þeirra raunverulegu hagsmunum (Buchanan, David A., 2010,802). 

Fyrsta víddin er augljósust og á við um ágreining um hagsmuni á milli þeirra sem taka 

ákvarðanir. Víddin einblínir á sýnilega hegðun hjá einstaklingum eða hóp sem ákveður eða 

hefur áhrif á form eða innihald ákvörðunar. Önnur víddin takmarkar umfang 

ákvarðanaferlisins. Hagsmunir ákveðins hóps eru undanskildir frá sérstöku samkomulagi eða 

sérstökum ákvörðunarleikvangi. Þessi vídd á við hina ósýnilegu hegðun sem er viðrinin því að 

halda málum á dagskrá eða ekki. Þetta form af valdi getur haldið umdeildum málefnum frá 

því að ná til valdsviðs almennings. Ólíkt með fyrstu víddinni þá eru einstaklingum og hópum 

ekki hleypt inn á ákvarðanatökuleikvanginn. Vald á oftar en ekki við er einhver er að gera 

eitthvað t.d. að taka ákvarðanir eða hegða sér á einhvern ákveðinn hátt. Þó er það að gera 

ekkert og taka engar ákvarðanir einnig valdamikið. Peter Bachrach og Morton Baratz (1962) 
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tóku eftir því að með því að gera ekki neitt væri hægt að komast hjá mótspyrnu og átökum um 

ásetning ákvarðanatakans. Hjá þriðju víddinni eru málefni ekki sýnileg heldur dulin. Víddin er 

flokkuð eftir samhljómi ekki eftir átökum. Þeir sem verða fyrir valdbeitingu vita ekki af 

yfirstandandi valdbeitingu. Þessi vídd snertir háttinn sem hinir valdamiklu skilgreina 

raunveruleikann fyrir þeim sem eru valdalausir í starfsheildinni. Þeir útvega stuðninginn frá 

þeim sem geta ekki nýtt sér vald sitt. Hinir sönnu hagsmunir og umkvörtunarefni hinna 

valdalausu eru óskýrir og afskræmdir því eru hinir valdalausu truflaðir af þeim í stað þess að 

vera uppteknir af viðburðum sem eru næst þeim og þeir skilja. Þessi róttæku vídd varðar 

hvernig valdi er beitt utan venjulegra og ákveðinna liða átaka eða ákvarðanatöku. Þessi vídd 

hefur áhuga á stofnanakenndu valdi og hvernig það vald er notað til að koma í veg fyrir átök 

með því að móta skynjanir og val fólks svo það sætti sig við við þá reglu sem nú þegar er til 

staðar. Það sem er einstakt við stofnanavald er að það er mjög erfitt að tengja það aðgerð 

einhvers einstaklings sem gæti verið að hafa áhrif á ákvarðanir. Stofnanavald aðstoðar við að 

halda uppi yfirráðum yfirstjórnarinnar með því að minnka getu undirmanna til að vera með 

mótþróa (Buchanan, David A., 2010,803- 805). 

1.7.3 Hegðunarvald eða disciplinary power 

Michel Foucault kom með þriðja sjónarhornið á vald. Sjónarhorn hans á margt sameiginlegt 

með sjónharhorni Lukes um stofnanavald sem einblínir á það hvernig stórnendur halda við 

yfirráðum sínum með því að minnka möguleika undirmanna sinna á að sýna mótþróa. Því ná 

þeir með því að skapa raunveruleika þeirra og stjórna merkingu hans. Foucault hugaði að því 

hvernig einstaklingar og hópar verða „félagslega áritaðir“ og „staðlaðir“ í gegnum venjulegar 

hliðar skipulagsheilda. Hann rannsakaði reglur leiksins sem stjórnendur komu á. Reglurnar 

bæði þvinga og auðvelda aðgerðir þeirra sem falla undir stjórn þeirra (Buchanan, David A., 

2010,805). 

Foucault notaðist við hugtakið líf-vald eða bio-power í röksemdafærslu sinni. Hugtak þetta 

gerir kleift að ákvarða og skilgreina hvað er venjulegt og hvað er óvenjulegt, ásættanlegt eða 

félagslega afbrigðilegt. Líf-valdið er notað á samfélagið í heild og er framkvæmt munnlega, 

skriflega, með rökræðum og umræðum. Hugtakið stjórnar okkur með því að fá okkur til að 

hugsa um það hvað sé venjulegt. Á stofnanastiginu þegar starfsmenn skilgreina verða þeir 

sjálf-agaðir og þurfa því ekki lengur á stjórnendum að halda til að hafa stjórn á þeim. Fyrir 

Foucult var vald ákveðið tæki sem notað er til þess að ná markmiðum sínum í gegnum notkun 

á ögun á borð við refsingum, eftirliti, þvingunum og mati til þess að aga einstaklinginn 

(Buchanan, David A., 2010,805). 
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Sjónarhorn Foucaults á við um allar stofnanir en það mótar okkar daglegu störf og 

samskipti með því að stjórna og aga okkur þannig að hægt sé að tryggja hlýðni okkar við 

félagslegar og stofnanalegar reglur og væntingar sem settar hafa verið af stjórninni. Oftar en 

ekki er þetta vald örsmátt, svo smátt og svo greypt inn í stofnanastrúktúrinn að starfsmenn 

taka ekki eftir því. Foucault telur að þessi ögun eigi ekki endilega uppruna sinn í einhverjum 

ákveðnum einstaklingum t.d. stjórnmálamönnum og stjórnendum. Í hans augum er vald ekki 

eitthvað sem hægt er að leggja að jöfnu við yfirráð hinna valdamiklu eða kapítalískri kúgun á 

verkalýðnum. Hann telur að fólk festist í valdasvæði einskonar valdavef sem það hjálpaði við 

að búa til og er í stöðugri vinnslu. Þess vegna má segja að einstaklingar séu bæði skaparar og 

fangar síns eigin valdavefjar. Innan þessa vefjar, á stofnanastiginu mótar sérstakur 

hegðurnarháttur hugsanagang starfsmanna þannig að stjórnunartæki á borð við afkastamiðuð 

laun verða fullkomlega eðlilegan hlut og draga stjórntækin ekki í efa. Þessi valdavefur er 

hvorki stöðugur né óumflýjanlegur hann breytist þegar staðið er andspænis nýjum 

andspyrnupunktum. Gjár myndast og gömul sambönd brotna upp og mynda ný sambönd. Það 

má segja að þetta sé breytilegt kerfi myndað af samböndum, ekki einungis innan stofnana 

heldur innan samfélagsins í heild. Foucault notar oft samlíkingu við panopticon þegar hann 

ræðir um hegðunarvald, en þá nefnir hann oft fangelsi þar sem eftirlitsmyndavél er inni í 

hverjum klefa. Það er ekki fylgst með öllum föngunum í einu en fangarnir vita ekki hvenær er 

verið að fylgjast með þeim. Þess vegna hegða þeir sér öllum stundum vel. Það má segja að 

þeir fylgist með sjálfum sér self-survey og verða því hlýðnir  (Buchanan, David A., 

2010,806). Foucault hélt því fram að einstaklingar væru hluti af þeirra eigin aðstæðum. 

Reglur væru ekki aðeins hugsaðar og þeim þröngvað upp á einstaklinga af öðrum heldur 

einnig viðteknar af þeim. Til þess að verða þegnskyldur reglunum þýðir að þú samþykkir þær. 

Fyrir Foucault eru stofnanir fangelsi með sína ákvarðanatökuferla, upplýsingatækni og 

mannauðsstjórnun. Fólk getur ekki sloppið úr vefnum samkvæmt Foucault, en hann notar eitt 

hugtak „valdþekking“ til þess að benda á að þessi tvö hugtök væru mjög tengd. Hægt er að 

segja að þekking veiti fólki frelsi en Foucault bendir á hvernig þekking um það hvað sé 

venjulegt er búin til og kynnt sé háð valdbeitingu. Þess vegna verður þekking ekki að mótefni 

gegn valdi því með því að búa til þekkingu eykur það vald til einhvers sem hefur stjórn og 

áhrif á aðra (Buchanan, David A., 2010,807). 
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2 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar sem og framkvæmd hennar 

ásamt því að líta yfir hugsanleg vandamál og siðferðileg álitamál. Einnig verður farið í þær 

rannsóknarspurningar sem ritgerðin byggir á. Að finna út hvaða rannsóknaraðferð hentar 

viðfangsefninu er ávallt í höndum rannsakandans.  Það liggja engar ákveðnar reglur fyrir sem 

segja til um hvaða aðferðafræði henti best í hverju tilviki, en eðli rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurninganna eru bestu leiðarvísarnir að því hvaða rannsóknarðaferð rannsakandi 

þarf að nota (Hart, 2005). 

Þannig að hægt sé að svara rannsóknarspurningunum sem settar hafa verið fram þarf að 

beita aðferðum eigindlegra rannsókna (viðtöl og heimildaöflun).  Gagna verður aflað frá 

Tryggingastofnun Ríkisins bæði með því að lesa skýrslur og önnur rituð gögn og með 

viðtölum við ýmsa starfsmenn stofnunarinnar. Til þess að geta safnað gögnum á sem 

ýtarlegastan hátt þá þarf rannsakandinn að setja sig inn í heim viðmælandans til þess að hljóta 

svipaða upplifun og viðfangsefnið (Kvale, 1996). Í þessari rannsókn er rannsakandinn 

starfandi þjónustufulltrúi Tryggingastofnunar og  ætti því að geta tengst viðmælendunum vel. 

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um þær tengundir eigindlegra rannsókna sem notaðar 

verða í þessari rannsókn ásamt rannsóknarspurningunum og tilgangi rannsóknarinnar. Þó 

verður byrjað á að fjalla um hugsanleg siðgerðileg álitamál. 

2.1 Hugsanleg vandamál og siðferðileg álitamál 

Þar sem rannsakandi er starfsmaður á þjónustusviði TR þá getur það haft í för með sér 

hlutdrægni, t.d. vegna skoðana minna á ýmsum málum tengdum þjónustu. Einnig getur það 

skapað vandamál að rannsakandi þekkir marga af viðmælendum sínum vegna atvinnu sinnar. 

En þar sem efnið er ekki á viðkvæmum nótum ætti það ekki að skapa vandamál. Einnig gæti 

skapast vandamál ef viðmælendur vilja ekki koma í viðtal vegna rannsóknarinnar. Þegar á 

rannsókninni stendur þarf rannsakandi að kynna tilgang rannsóknarinnar vel fyrir 

viðmælendum sínum og leggja áherlsu á hversu mikilvægar niðurstöðurnar geta orðið. 

Siðferðilegir þættir sem snúa að rannsókninni geta verið val og aðgengi að þátttakendum. 

Einnig þarf að huga að því hvernig rannsóknin er kynnt og fá upplýst samþykki (e. informed 

consent) bæði frá yfirmanni og viðmælendum um að efnið megi nota í rannsókninni (Kvale, 

1996). 
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2.2 Tilgangur og rannsóknarspurningar 

Ritgerðin ætti að varpa ljósi á þær breytingar sem orðið hafa á stofnuninni frá 1993 og leið 

hennar að því að verða sú Tryggingarstofnun sem við þekkjum í dag. Farið verður í 

ákvarðanatökuna sem lá að baki breytingunum á þjónustuleiðum, starfsemi stofnunarinnar og 

ástæðurnar að baki þeim. Ákvarðanatakan verður skoðuð út frá greiningarlíkani sem er 

samansett af 7 kenningum. Greiningarlíkanið er byggt upp á þann hátt að fyrst eru 

úrlausnarefnin greind, næst ákvarðanirnar teknar fyrir og svo eru lausnirnar athugaðar. 

 

Greiningarlíkaninu er ætlað að útskýra ákvarðanatökuna á bak við þær breytingar sem 

orðið hafa á þjónustu TR ásamt því að greina breytingar á henni. Einnig verður notast við 

Aðstæðukenninguna í rannsókninni, til þess að úrtskýra þróun þjónustu TR.  

Rannsóknarspurningar sem verða notaðar í rannsókninni eru eftirfarandi:  

 Hvaða breytingar hafa orðið á þjónustu Tryggingastofnunar ? 

 Hverjar eru ástæður breytinganna ? 

 Hvaða lausnir voru notaðar ? 

 Hvaða ákvarðanir voru teknar og hver leiddi breytingarnar ? 

Þær leiðir sem munu vera notaðar til þess að svara þessum rannsóknarspurningum eru af 

tvennum toga. Fyrst mun ég kanna allar þær rituðu heimildir sem ég finn um málið, hvort þær 

séu á rafrænu eða bóklegu formi. Ég mun líka notast við viðtöl til þess að dýpka efni 

ritgerðarinnar og varpa ljósi á mannlega þáttinn. Viðtölin verða tekin við núverandi forstjóra 

TR, Sigríði Lillý Baldursdóttur, og fyrrverandi forstjóra TR, Karl Steinar Guðnason. Einnig 

mun ég taka viðtöl við aðila sem hafa komið að ákvarðanatöku á bak við helstu breytingar á 

þjónustu stofnunarinnar og má þar nefna Braga Leif Hauksson, sem hefur verið 

umsjónarmaður yfir rafrænni þjónustu stofnunarinnar, og Þorgerði Ragnarsdóttur, sem er 

núverandi sviðsstjóri þjónustu- og kynningarsviðs stofnunarinnar og var í forsvari fyrir 

bréfanefnd sem vann það verk að gerbreyta þeim bréfum sem farið hafa frá stofnuninni. Ég 

mun notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir félagsvísindanna sem verða útlistaðar hér á 

eftir. 

Úrlausnarefni Ákvarðanir Lausnir 
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2.3 Eigindlegar rannsóknir 

Félagsfræðilegar rannsóknir skiptast í megindlegar rannsóknir sem byggja á afleiðslu, þar sem 

rannsakandinn byrjar á því að setja fram tilgátu eða kenningu sem hann reynir svo að afsanna 

eða sanna í rannsókn sinni með því að gera tilraun eða könnun.  Síðan eru það eigindlegar 

rannsóknir sem byggja á aðleiðslu þar sem rannsakandinn þekkir oft lítið til þess efnis sem 

hann rannsakar. Eigindlegar rannsóknir eru „túlkandi og byggja á kenningum um að 

veruleikinn sé félagslega skapaður“ (Hart, 2005). Til þess að geta svarað 

rannsóknarspurningunum mun rannsakandi beita aðleiðslu í rannsókn sinni. 

 Eigindlegur rannsakandi reynir að skilja aðstæður fólks eins og það skilur það sjálft. Eftir 

að hafa t.d. tekið viðtal setur hann fram tilgátu eða kenningu um viðfangsefnið sem hann 

styður með rökum úr gögnum sem hann hefur sankað að sér (Kvale, 1996). Hann reynir að 

setja sig inn í reynsluheim viðmælanda og leitast þannig við að skilja hvernig viðfangsefnið 

upplifir veruleikann. Rannaskandinn reynir að setja fyrirfram gefnar hugmyndir til hliðar til 

þess að geta öðlast djúpan skilning á viðfangsefninu. Það má segja að með því að notast við 

eigindlegar rannsóknir þá sé rannsakandinn að gera sig að hluta rannsóknarinnar. Því er mjög 

mikilvægt að hann gerir grein fyrir sér og gildismati sínu og skilgreini hlutverk sitt og nálgun 

með viðeigandi hætti (Kvale, 1996).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir notast við ýmsar tegundir gagnasöfnunar en þó er ætíð 

takmarkið að leitast við að afla gagna á sem nákvæmastan máta og vinna úr þeim á þann hátt 

að upplýsingar sem unnar eru úr gögnunum komi þaðan en ekki frá persónulegum skoðunum 

rannsakandans (Kvale, 1996). Þegar að greiningu safnaðra gagna kemur greinir 

rannsakandinn gögnin og setur niðurstöðurnar fram í skýrslu þar sem saga gagnanna er rakin. 

Niðurstöður eigindlegra rannsókna hafa ekki alhæfingargildi fyrir aðrar aðstæður en þær sem 

skoðaðar eru, þó er oft hægt að gera ráð fyrir því að niðurstöður gætu orðið svipaðar við aðrar 

aðstæður.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru byggðar á fyrirbærafræði þar sem rannasakandinn 

reynir að skyggnast á bak við það sem viðmælendur gefa í skyn og finna þar félagslega 

merkingu út frá svörum rannsóknarviðfangsins. Markmið þessarar svokölluðu fyrirbærafræði 

er að skilja hegðun rannsóknarviðfangsins út frá þeirra eigin sjónarhóli og komast að því 

hvernig það skynjar heiminn en samkæmt kenningunni mótast raunveruleikinn í vitund 

einstaklinganna vegna samskipta þeirra við umheiminn (Taylor, 1998).  

Best er að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir þegar ekki er fyrirfram vitað hvað gæti 

fundist eða þegar óskað er eftir dýpri skilning en megindlegar aðferðir veita. Einnig er gott að 
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notast við aðferðina ef skoða á hlutina í eðlilegu umhverfi sem og skoða tímaröð atburða 

(Yin, 1994). 

Eigindlegar rannsóknir byggja á lýsandi rannsóknargögnum á borði við vettvangsnótur, 

afrituð viðtöl, myndbandsupptökur, persónulegar upptökur og opinber skjöl og skýrslur (Yin, 

1994). 

Eigindlegar rannsóknir fela í sér þónokkrar rannsóknaraðferðir á borði við viðtöl, 

þátttökuathuganir, rýnihópa og fleira. Þær aðferðir sem þessi rannsókn mun notast við eru 

opin viðtöl og ritaðar heimildir á borði við bækur, fræðigreinar, skýrslur, vefsíður og fleira. 

Hér á eftir verður farið í rannsóknaraðferðirnar viðtöl og ritaðar heimildir. 

2.3.1 Opin viðtöl / Djúpviðtöl. 

Í þessari rannsókn mun rannsakandinn taka viðtöl við Karl Steinar Guðnason, fyrrverandi 

forstjóra TR, Sigríði Líllý Baldursdóttur, núverandi forstjóra TR, Þorgerði Ragnarsdóttur og 

Braga Leif Hauksson, starfsmenn TR sem komið hafa að ákvarðanatökum varðandi breytingar 

sem hafa orðið á þjónustu stofnunarinnar. Ástæðan fyrir því að viðtöl verða notuð í rannsókn 

þessari er sú að ekki eru til margar ritaðar heimildir um þjónustu  og breytingar á skipulagi 

hjáTR. Einnig til að fá sem besta mynd af því hvernig þjónustunni var háttað hjá stofnuninni 

er gott að tala við þá starfsmenn og þá forstjóra sem tóku þátt í að móta þjónustu hennar á 

þeim ákveðnu tímabilum sem rannsóknin tekur til. Upplifun þessara viðmælanda af þjónustu 

TR getur gefið mikilvæga innsýn inn í hvernig þjónustan hefur þróast og hvers vegna hún 

þróaðist á þennan veg. Það má segja að með viðtölum sé verið að klæða kjöt á bein 

rannsóknarinnar. 

Viðtöl eru mjög lík venjulegum samræðum, þar sem fólk fær að tjá sig á eigin forsendum. 

Því eru viðtöl mjög ólík venjulegum megindlegum spurningakönnunum þó báðar 

rannsóknaraðferðirnar notist við ritaðar spurningar. Í djúpviðtölum er oftar en ekki lagt upp 

með spurningarlista sem inniheldur opnar spurningar.  Viðmælendum er leyft að tjá sig um 

það sem þeim finnst mikilvægt og þá reynt að fylgja því eftir með spurningum til að 

rannsakandanum sé ljóst af hverju viðmælandanum fannst eitthvað mikilvægt sem 

rannsakandinn sjálfur hafði ekki hugsað út í. Viðtöl mynda oft traust á milli rannsakanda og 

rannsóknarefnisins en það eykur skilning rannsakandans og gerir honum mögulegt að afla 

sem nákvæmastra upplýsinga um atburðinn.  Einnig gefa viðtöl rannsakandanum færi á að tjá 

sig um viðfangsefni rannsóknarinnar sem auðveldar honum að komast í skilning um og 

skyggnast inn í heim viðfangsefnisins (Berg, 1998). 
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Samvæmt Heramanowicz (2002) þarf að hafa í huga 25 hagnýt atriði þegar viðtöl eru 

tekin. Má þar nefna að rannsakandi verður að halda samtalinu flæðandi og hlusta vel, þó 

sérstaklega þegar viðmælandinn skautar yfir viðfangsefni. Rannsakandi verður að komast að 

því hvað skiptir viðmælandann mestu máli og finna út hvaða merkingu hann leggur í aðstæður 

sínar. Til þess að fá dýpt í viðtalið verður rannsakandinn að biðja um nánari útlistanir á 

svörum viðmælandans, því smáatriðin skipta miklu máli. Þó svo að það komi þögn í viðtalinu 

þá á ekki að hræðast hana, heldur á rannsakandinn að vera staðfastur og þægilega ýtinn, ásamt 

því að láta viðmælandann finna fyrir áhuga sínum á efninu og honum. Rannsakandinn þarf að 

höfða til fórnfýsi viðmælandans. Þegar viðtal fer fram er hæfileg lengd á því um 60 til 90 

mínútur með 20 – 30 stuttum hnitmiðuðum spurningum þar sem svar við einni spurningu 

kallar á þá næstu. Byrja þarf á auðveldum spurningum og hafa erfiðu spurningarnar í miðju 

viðtalinu. Einnig er gott að enda á jákvæðum nótum með spurningu sem auðvelt er að svara. 

Gott er að hafa t.d fimm þemu með fjórum spurningum í tuttugu spurninga viðtali. Það þarf að 

hafa jafnvægi milli auðveldra og erfiðra spurninga sem koma við kjarna efnisins sem og þarf 

rannsakandinn að vera opinskár og sýna heilindi þar sem jafnræði þarf að ríkja milli 

rannsakanda og viðmælanda. Þó þarf rannsakandinn að muna að það er hann sem stýrir 

viðtalinu. Rannsakandi þarf ávallt að sýna viðmælandanum virðingu. Rannsakandi ætti að 

prufukeyra spurningarnar áður en að viðtalinu kemur og æfa sig þannig að hann þekki sínar 

eigin spurningar. Rannsakandi ætti ekki að taka viðtal við fólk sem hann þekkir. Gott er að 

rannsakandi kynni rannsóknina fyrir viðmælandanum og fái leyfi til að skrifa niður það sem 

ekki var tekið upp því best er að hljóðrita viðtalið. Í lok viðtalsins er svo gott að sýna 

viðmælandanum þakklæti (Heramanowicz, 2002). Einnig munu ritaðar heimildir vera notaðar 

í rannsóknini en hér á eftir verður farið í notkun á þeim. 

2.3.2 Ritaðar heimildir 

Ekki er til mikið af rituðum heimildum um þjónustu, skipulag og þær breytingar sem hafa 

orðið á TR, þó eru til skýrslur og skrár ásamt öðrum rituðum heimildum. Rannsakandi þarf 

því að velja úr og ákveða hvað á að nota við rannsóknina. Lesa þarf yfir efnið og meta hvort 

það nýtist, síðan þarf að velja, hafna og afmarka viðfangsefnið.  

Gögn sem notuð eru í rannsóknum má flokka í tvennt. Í fyrsta lagi frumgögn sem eru gögn 

sem ekki hefur verið unnið úr. Það mætti kalla þessi gögn beinar heimildir þar sem 

rannsakandinn aflaði þeirra sjálfur með rannsókn sinni (Berg, 1998). Í öðru lagi má nefna 

óbeinar heimildir sem oftar en ekki eru nefndar ritaðar heimildir, en það sem einkennir slíkar 

heimildir er að aðrir en rannsakandinn hafa aflað þeirra gagna og unnið úr þeim. En þessi 
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gögn er hægt að endurgreina þar sem þau hafa oftar en ekki verið notuð til að kanna eitthvað 

annað efni en það sem rannsakandinn er að reyna að rannsaka (Berg, 1998). 

Þau gögn sem rannsókn þessi mun nýta eru tvenns konar. Í fyrsta lagi eru það 

sagnfræðilegar heimildir úr bókum sem gefnar hafa verið út bæði af TR sem og öðrum, ásamt 

fundargerðum tryggingaráðs og fylgigögnum sem þeim fylgir. Í öðru lagi verða samtímagögn 

notuð sem fela í sér gögn úr fjölmiðlum og af internetinu, þó sérstaklega af innri og ytri vef 

Tryggingastofnunar www.tr.is (Tryggingastofnun Ríkisins, e.d.) Eninig mun ég notast við 

fundargerðir tryggingaráðs og fylgigögn þeirra. 

http://www.tr.is/


  

42 

3 Þróun þjónustu hjá Tryggingastofnun 1993-2011 

Í mörg ár  hafði almenningur litið á Tryggingastofnun sem eitt grimmasta pappírstígrisdýr 

landsins, eða skrifræðislega ófreskju (Kristján Jónsson, 1999). Það orð fór af stofnuninni að 

hún lægi á þeim réttindum sem fólki bar skv. lögum. Það mátti halda að hugsunin væri sú að 

ef almenningur vissi ekki af þessum réttindum þá þyrfti stofnunin ekkert að aðhafast (Karl 

Steinar Guðnason munnleg heimild, 14. desember 2011). Skipulag og stjórnun stofnunarinnar 

byggði á rökhyggju til þess að ná fram markmiðum stofnunarinnar, að greiða út réttar bætur 

til réttu einstaklinganna. Stofnunin hafði mikla verkaskiptingu á grundvelli sérhæfingar þar 

sem verkefnum er skipt eftir sviðum og deildum og hver starfsmaður sérhæfði sig í þeim 

málaflokkum sem hann sá um. Til þess að skipulagið gengi vel fyrir sig var strangt stigveldi 

notað þar sem starfsmenn stofnunarinnar voru látnir lúta boðvaldi þeirra sem voru á næsta 

þrepi fyrir ofan í stjórnunarstiga stofnunarinnar, sbr: 

ForstjóriFramkvæmdarstjóriDeildarstjóriStarfsmaður  (Rainey, G. Hal, 2003,26-28 

og Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). Stofnunin var talin mjög stíf 

og ómanneskjuleg er Karl Steinar Guðnason tók við sem forstjóri hennar.  

3.1 Forstjóratíð Karls Steinars Guðnasonar 1993-2007 

3.1.1 Fyrstu skref að þjónustubreytingum Tryggingastofnunar 

Karl Steinar Guðnason tók við sem forstjóri Tryggingastofnunar 1. október árið 1993 (Karl 

Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). Hann er kennari að mennt og starfaði 

sem slíkur um skeið. Einnig var hann sjómaður og verkamaður öll sumur og í öllum fríum, en 

það varð til þess að hann var kallaður til starfa í verkalýðshreyfingunni. Varð hann að 

forystumanni innan verkalýðshreyfingarinnar og í æskulýðsstarfi ungra jafnaðarmanna en 

starf hans í verkalýðshreyfingunni kallaði á djúpa þekkingu á almannatryggingalögunum, því 

að hans sögn var aldrei gengið frá samningum á þessum tíma án þess að þrýsta fram 

breytingar á almannatrygginga löggjöfinni. Sat hann einnig í bæjarstjórn Keflavíkur í 12 ár og 

var því forystumaður í bæjarfélaginu. Hann var einnig ritari (æðsta stjórn) Alþýðuflokksins og 

settist á þing sem alþingismaður. Fyrst sem varaþingmaður 1972-1973 og svo sem þingmaður 

1978-1993. Sat hann svo í heilbrigðis- og trygginganefnd og sem formaður fjárlaganefndar 

um skeið, en eftir það tók hann við sem forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins (Karl Steinar 

Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). 
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Er Karl Steinar Guðnason tók við hafði Tryggingastofnun verið að mestu leyti með sama 

skipulag, húsnæði og vinnulag í 50 til 60 ár. Eins og hann lýsti innviðum stofnunarinnar var 

það eins og að hann hafi „labbað inn í kalkaða gröf“, ástandið á stofnuninni var það slæmt 

(Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14. desember 2011). Símkerfi stofnunarinnar var í 

raun nær óvirkt því aðeins ein símalína var tengd stofnunini, það tók því oft klukkustundir og 

jafnvel daga að ná sambandi við stofnunina. Einnig var þjónusta stofnunarinnar á víð og dreif 

svo viðskiptavinir þurftu að fara á marga staði til þess að fá úrlausn sinna mála.  

Tryggingastofnun hafði í gegnum tíðina fengið á sig mikla gagnrýni fyrir vöntun/skort á góðri 

þjónustu. Til að mynda á einum af fyrstu dögum hans sem forstjóri stofnunarinnar sótti hann 

fund hjá Þroskahjálp þar sem sérstakur dagskrárliður merktur Tryggingastofnun var á dagskrá. 

Á þessum fundi var einmitt rætt um það hversu mikil ófreskja stofnunin væri, en það var sú 

ímynd sem almenningur og hagsmunasamtök virtust hafa  á/af stofnuninni (Karl Steinar 

Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). 

Til þess að koma Tryggingastofnun í nútímalegt horf og bæta ímynd stofnunarinnar með 

áherslu á þjónustu þurfti Karl Steinar að taka á ýmsum málum innan og utan stofnunarinnar. Í 

fyrsta lagi þurfti að taka fyrir pólitískar ráðningar og hefja ráðningar á grundvelli hæfni. Í 

öðru lagi þurfti að bæta launakjör starfsmanna og gera þau samkeppnishæf. Í þriðja lagi þurfti 

að afnema löggjöf um skipulag Tryggingastofnunar, sem bundið var í lög. Í fjórða lagi þurfti 

að breyta skipulagi stofnunarinnar svo hægt væri að auka áherslu á þjónustu, t.d. með stofnun 

þjónustuvers. Í fimmta og síðasta lagi þurfti Karl Steinar að breyta hugarfari starfsmanna 

stofnunarinnar og gera það þjónustumiðaðara.  

Hér eftir verður farið í þessar fimm áherslur sem þurfti til að hægt yrði að fara í breytingar 

á þjónustu Tryggingastofnunar áður en farið verður í þær breytingar á þjónustunni sem Karl 

Steinar stóð fyrir. Byrjað verður á því að fjalla um hina pólitísku Tryggingastofnun. 

3.1.1.1 Hin pólitíska Tryggingastofnun 

Eins og forverar hans, þá var Karl Steinar ráðinn sem forstjóri Tryggingastofnunar á 

pólitískum forsendum þann 1. október árið 1993 (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 

14.desember 2011).  Í þá daga voru pólitískar ráðningar siðurinn og þótti lítið athugavert við 

þær. Tryggingastofnun eins og aðrar stofnanir var einungis partur af „herfangi“ sem 

stjórnarflokkarnir deildu á milli sín. Í flestum stofnunun voru Sjálfstæðismenn við völd,  þar 

sem þeir höfðu verið lengst af við völd og því flestir ríkisstarfsmenn ráðnir af þeim. 

Tryggingastofnun var þó oftar en ekki uppnefnd kratabæli þar sem oftast sat krati í 

forstjórastólnum þar (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). 
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Forstjóri stofnunarinnar bar ábyrgð á rekstri stofnunarinnar gagnvart tryggingaráði og 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytingu en þó var ýmislegt sem dró úr möguleikum hans 

til að sinna hlutverki sínu. T.d. var stjórnskipulagið orðið úrelt ásamt því að ýmissir lykilmenn 

stofnunarinnar voru valdir með ráðherraráðningu (Ríkisendurskoðun, 1991). Til að mynda 

stóð í þriðju grein Almannatryggingalaga að:  

Ráðherra skipar forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins, að fengnum tillögum 

tryggingaráðs. Ráðherra skipar og skrifstofustjóra, tryggingafræðing, 

tryggingayfirlækni, aðalgjaldkera og deildarstjóra, að fengnum tillögum forstjóra og 

tryggingaráðs, og tryggingalækni, að fengnum tillögum forstjóra, tryggingaráðs og 

tryggingayfirlæknis (Lög um almannatryggingar nr. 117/1993.)  

Til þess að útskýra valdleysi stofnunarinnar þá höfðu komið upp þó nokkur dæmi þar sem 

ráðherra hafði skipað annan umsækjanda en þann sem meirihluti tryggingaráðs hafði mælt 

með, og jafnvel skipað umsækjendur sem höfðu ekkert atkvæði hlotið í tryggingaráði 

(Ríkisendurskoðun, 1991). 

Á þessum tíma var ekki til nein ákveðin stefna varðandi Tryggingastofnun, því virtist 

flestum ráðamönnum eiginlega vera sama um stofnunina. T.d. er Eggert G. Þorsteinsson var 

forstjóri voru fjárveitingar til stofnunarinnar í skötulíki og stofnunin því mjög fjársvelt. Þó að 

forstjóri stjórnaði stofnuninni og bar ábyrgð á rekstri hennar gagnvart tryggingaráði, 

annarsvegar og ráðuneyti hins vegar voru margir lykilmenn stofnunarinnar ráðherraráðnir. 

Höfðu þessir aðilar töluverð völd innan stofnunarinnar og má segja að þeir hafi stjórnað bak 

við tjöldin að sögn Karls Steinars. Þessi stjórnskipulegastaða forstjórans og hin pólitíska 

ráðning dró mjög mikið úr möguleikum hans til að sinna þeim verkefnum sem honum bar 

(Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14. desember 2011). Vald forstjóra brotnaði t.d. á 

þessum pólitískt ráðnu mönnum þar sem þeir töldu forstjóra ekki hafa yfir sér að segja að öllu 

leyti. Einnig má nefna að vegna þessa skipulags var ekki hægt að draga forstjóra að fullu til 

ábyrgðar þar sem hann gat skotið sér undan ákvarðanatöku og þannig firrað sig allri ábyrð á 

þeim mistökum sem áttu sér stað hjá stofnunini (Ríkisendurskoðun, 1991,24). 

Karl Steinar ákvað að breyta þessari venju og ásetti sér það að stunda aldrei pólitískar 

ráðningar inn í Tryggingastofnun sem  hann stóð við allt sitt forstjóratímabil.  Vandaði hann 

mjög til ráðninga og réði aðeins starfsmenn eftir hæfni. Samkvæmt honum var þó erfiðast að 

segja nei við ráðherrann sem reyndi að ýta til hans fólki sem vildi komast í vinnu, en hann 

stóð fast á því að slík vinnubrögð heyrðu söguni til (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 
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14.desember 2011). Næsa skref Karl Steinars var að bæta launakjör starfsmanna 

stofnunarinnar. 

3.1.1.2  Bætt launakjör starfsmanna 

Árið 1991 kom út skýrsla frá ríkisendurskoðun þar sem farið var yfir skipulag og önnur mál 

Tryggingastofnunar ríkisins.  Í skýrslunni kom meðal annars fram að laun starfsmanna 

Tryggingastofnunar voru lægri en laun annara starfsmanna stjórnsýslunnar 

(Ríkisendurskoðun, 1991,73). Á þessum tíma var Karl Steinar formaður fjárlaganefndar 

Alþingis og vann því náið með ríkisendurskoðun er skýrslan var kynnt. Lagði hann því 

spurningu fyrir þáverandi forstjóra stofnunarinnar, Eggert G. Þorsteinsson á fundi 

fjárlaganefndar sem snéri beint að launum starfsmanna. Eggert G. tjáði fundarmönnum að 

launin væru bundin af launasamningum ríkisins, hann vildi gera betur en fjárveitingar voru 

naumar sem og hann lagði ofurkapp á að fara ekki fram úr fjárveitingum. Ungt fólk 

staðnæmdist ekki í störfum stofnunarinnar vegna bágra launakjara og því var starfslið 

stofnunarinnar að eldast hratt. Lág laun ollu því einnig að stofnunin þurfti stöðugt að þjálfa 

upp nýtt starfsfólk,  sem var tímafrekt verk á meðan mikilvæg mál lágu á hakanum á borð við 

þjónustu stofnunarinnar (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14. desember 2011). Er 

Karl Steinar varð forstjóri byrjaði hann á því að hækka laun starfsmanna til þess að stöðva 

atgerfisflótta sem var vandamál hjá stofnuninni, en árið 1996 voru svo gerðar breytingar á 

launakerfinu sem gerði opinberum stofnunum auðveldara með að athafna sig. Næsta verk Karl 

Steinars var svo að breyta skipulagi Tryggingastofnunar og breyta löggjöf þeirri er var í gildi 

um skipulag hennar (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). 

3.1.1.3 Skipulag og húsnæði Tryggingastofnunar 

Árið 1991 hafði stjórnskipulag Tryggingastofnunar verið nánast óbreytt s.l. áratug og ekki var 

til neitt staðfest skipurit af stofnuninni. Forstjóri stofnunarinnar hafði mjög víða 

stjórnunarspön á þessum tíma því nær allar einingar stofnunarinnar heyrðu beint undir hann 

og skrifstofustjóra sem var hans næsti undirmaður. Deildarstjórar voru því með mjög 

takmarkað vald og höfðu lítið að segja um fjárhagsáætlanir sinna deilda (Ríkisendurskoðun, 

1991). Skipulag Tryggingastofnunar var á þessum tíma nokkuð fast í lögum þar sem í þeim 

stóð samkvæmt 2. gr. laga um almannatryggingar að: 

Hver grein trygginganna, sbr. 1. gr., er sjálfstæð deild í Tryggingastofnuninni og 

hefur þar sérstakan fjárhag. Engin deildanna ber ábyrgð á skuldbindingum annarrar. 

Að öðru leyti er forstjóra heimilt að fengnu samþykki tryggingaráðs og ráðherra, að 

skipa starfsemi stofnunarinnar í deildir eftir því sem henta þykir. 
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Skipulag stofnunarinnar skiptist í fimmtán jafnsettar deildir sem forstjóri hafði undir sinni 

stjórn. Deildarstjórar stofnunarinnar fóru því beint til forstjóra með sín mál. Var því 

skipulagið mjög flatt og lítið af valdi framselt. Þó var Tryggingastofnun knúin til að hafa þrjár 

megin deildir samkvæmt lögum, þær voru lífeyrisdeild, sjúkratryggingadeild og 

slysatryggingadeild. Einnig var kveðið á um að stofnunin þyrfti að hafa ýmsar aðrar deildir 

sem sáu um mismunandi verkefni (Ríkisendurskoðun, 1991, 27). 

Er Karl Steinar tók við starfi forstjóra Tryggingastofnunar 1. Október 1993 var húsnæði 

stofnunarinnar orðið úrelt og vinnuaðstaða starfsfólks léleg,  höfðu báðir þessir þættir mikil 

áhrif á beinu þjónustuna sem viðskiptavinir stofnunarinnar fengu (Karl Steinar Guðnason 

munnleg heimild, 14.desember 2011). Karl Steinar ákvað árið 1994 að gera könnun vegna 

hugmynda um endurnýjun á húsnæði Tryggingastofnunar. Úr könnuninni fékkst m.a. sú 

niðurstaða að um 50% þeirra er leituðu til stofnunarinnar höfðu villst í húsinu í leit sinni að 

réttri deild (Kristján Jónsson, 1999). Ráðamönnum, starfsmönnum og viðskiptavinum var 

orðið löngu ljóst að húsnæði stofnunarinnar var alls ekki í takt við tímann að sögn Karl 

Steinars. Áður en Karl Steinar hóf störf hjá Tryggingastofnun var hann formaður 

fjárlaganefndar. Á þessum tíma var ákvæði í 9. grein fjárlaga sem fjallaði um heimildir 

ríkisstjórna til að fjárfesta t.d. í nýju húsnæði fyrir Tryggingastofnun. Um tíma voru allar líkur 

á að nýtt húsnæði fengist og voru t.d nokkur húsnæði skoðuð en þó fór svo að ekki var fallist 

á að útvega stofnunini nýtt húsnæði heldur var gefið leyfi til breytinga á því húsnæði sem 

stofnunin var nú þegar í (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). 

Áherslan á nýtt og betra húsnæði var nátengd skipulagi stofnunarinnar, því án breytinga á 

húsnæðinu sjálfu eða fluttnings í nýtt húsnæði voru skipulagsbreytingar vonlausar þar sem 

deildir þyrftu að vinna á mismunandi stöðum í húsinu og jafnvel hluti þeirra í öðru húsnæði 

(Ríkisendurskoðun, 1991). Skýrsla ríkisendurskoðunar frá 1991, skýrsla verkefnisstjórnar á 

vegum heilbrigðis- og fjármálaráðuneytisins frá árinu 1993 og niðurstöður starfshóps 

skipuðum af heilbrigðisráðherra frá 1996 fjalla allar um tillögur að endurskipulagningu og 

hagræðingu í rekstri Tryggingastofnunar. Skýrslurnar lögðu áherslu á að ef að það átti að 

nútímavæða starfsemina þyrfti að taka á húsnæðismálum stofnunarinnar.  Í starfshóp á vegum 

heilbrigðisráðherra sátu Davíð Á. Gunnarsson, Bolli Héðinsson, Karl Steinar Guðnason, 

Sigurður Þórðarson og Þórir Haraldsson og hafði hópurinn það markmið að afmarka með 

skýrum hætti verksvið Tryggingastofnunar annars vegar og heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins hins vegar. Skipulag og gildandi stjórnarfyrirkomulag 

stofnunarinnar var bundið í lög á þessum tíma og gat stofnunin því ekki sinnt þeim kröfum 

sem gerðar voru á hendur henni né brugðist við breyttum tímum og aðstæðum. Starfshópurinn 
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einbeitti sér að því að koma með tillögur um breytt stjórnarfyrirkomulag sem átti að hafa 

jákvæð áhrif á eftirfarandi markmið í rekstri hennar. Ná rekstrarhagræðingu, auka skilvirkni, 

auka frumkvæði byggt á þekkingu á viðfangsefninu, auka ábyrgð á reglum um tilhögun 

bótagreiðslna og að auka metnað og starfsánægju starfsfólksins (Bolli Héðinsson o.fl., 1996). 

Til þess að mögulegt væri að breyta innra skipulagi Tryggingastofnunar þurfti að kalla 

fram lagabreytingu, því innra skipulag stofnunarinnar var bundið í lög fram til 27.maí árið 

1997 og ráðningarvald flestra yfirmanna var í höndum ráðherra. Starfshópurinn á vegum 

heilbrigðisráðherra kom með tillögu um breytingu á lögum um innra skipulag TR og upphófst 

þá mikil vinna hjá stofnuninni. Karl Steinar var enn með góð sambönd við fyrrverandi 

vinnustað sinn Alþingi og átti þar bandamenn sem aðstoðuðu hann við breytingarnar. Fékk 

hann marga alþingismenn til sín og ræddi um hugsanlegar breytingar. Þar á meðal má nefna 

þingmann Sjálfstæðisflokksins Einar Odd Kristjánsson sem var með á nótunum og sagði: „já 

Karl Steinar, ég skil að það er ekki hægt að hafa nema einn skipstjóra á hverri skútu“.  

Samkvæmt honum var varla hægt að stjórna stofnuninni undir gömlu formerkjunum, þar sem 

að ráðherra skipti sér af innviðum stofnunarinnar, farandi eftir misviturlegum skilaboðum úti í 

bæ sem ekki þekktu nægilega til stofnunarinnar. Árið 1997 voru sett lög sem gerðu 

skipulagsbreytingar innan stofnunarinnar mögulegar án þess að þurfa að breyta lögunum í 

hvert skipti sem breyta þurfti skipulaginu. Með þessum lagabreytingum varð það forstjórinn 

sem stjórnaði stofnunini en ekki ráðherra og ráðuneyti (Karl Steinar Guðnason munnleg 

heimild, 14.desember 2011). 

Þann 9. júní 2004 var löggjöfin um skipulag Tryggingastofnunar frá 1997 sett í nútímalegt 

horf með nýmælum um skipan yfirstjórnar stofnunarinnar. Einnig voru svo felld á brott 

ákvæði almannatryggingalaga sem kváðu á um deildaskiptingu innan hennar. Í dag er hvergi 

ritað í almannatryggingalögin, né í lögin um félagslega aðstoð, að innra skipulag 

stofnunarinnar eigi að vera með ákveðnum hætti. Í athugasemdum, með fyrrnefndum lögum 

nr. 91/2004 sem lagðar voru fram við gerð frumvarpsins kom fram að það væri mjög óeðlilegt 

að binda innra skipulag stofnunarinnar með lögum. (Lög um breytingu á lögum um 

almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð nr 91/2004) Lögin kveða nú á um að 

ráðherra skipi fimm manna stjórn að loknum þingkosningum, en samkvæmt eldri lögum frá 

1993 kaus Alþingi tryggingaráð. Einnig voru felld út ákvæði sem snéru að verksviði og 

störfum deildarstjóra, en talið var ónauðsynlegt að halda slíkum ákvæðum inni 

(Tryggingastofnun, e.d.a). 
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Starfshópur heilbrigðisráðherra lagði einnig til að hlutverk stofnunarinnar sem var 

„afgreiðslu- og afhendingarstofnun“ yrði breytt í „frumkvæðisstofnun“.  Í skýrslu til 

heilbrigðisráðherra, dagsett 16.12.1996 var megin áhersla lögð á hefðbundið hlutverk 

stofnunarinnar sem afgreiðslu- og afhendingarstofnunar breyttist í að verða 

frumkvæðisstofnun, en með frumkvæði er átt við að Tryggingastofnun bendi stjórnvöldum á 

það sem betur mætti fara ásamt því að leysa sjálf  sín mál en bíði ekki eftir því að einhverjir 

aðrir geri það. Einnig var lagt til að stofnunin yrði flokkuð í fjögur svið, þá stjórnsýslusvið, 

lífeyristryggingasvið, sjúkratryggingasvið og læknasvið. Til viðbótar væru svo 

endurskoðunardeild og áætlana- og þróunardeild. Tillögurnar voru samþykktar vorið 1997 

eftir að lagabreytingarnar gengu í garð (Bolli Héðinsson o.fl., 1996). 

Í kjölfar tillaga starfshóps heilbrigðisráðherra var skipuð aðgerðanefnd til að fara yfir 

húsnæðismálin en húsnæði stofnunarinnar þurfti að rúma alla þessa starfsemi. Í ágúst 1998 

skilaði nefndin af sér greinagerð um húsnæðismál stofnunarinnar, en í þessari samstarfsnefnd 

sátu fulltrúar Tryggingastofnunar, Fasteigna ríkissjóðs og Framkvæmdasýslu ríkisins ásamt 

tengiliðum úr heilbrigðis- og fjármálaráðuneytunum. Lagði nefndin til að stofnunin yrði áfram 

á Laugavegi 114 en byggt yrði við bygginguna (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2001). Var því 

ákveðið  árið 1998 –´99 að taka húsnæði stofnunarinnar í gegn samhliða því að breyta 

skipulaginu. Fékk Karl Steinar meðal annars hagsmunasamtökin í lið með sér til þess að knýja 

breytingarnar í gegn með góðu samstarfi við starfsmenn stofnunarinnar. Fasteignum ríkissjóðs 

var falið að annast verkefnið. Hið nýja skipulag gerði boðleiðir skýrari og auðveldari ásamt 

því að stofnuð var sérstök þjónustumiðstöð á fyrstu hæð stofnunarinnar sem annaðist alla 

afgreiðslu. Breytingarnar urðu til þess að viðskiptavinir þurftu ekki að flækjast um 4 hæðir 

byggingarinnar í leit sinni að þjónustu ásamt því að afgreiðslan á Tryggvagötu var lögð niður 

þannig að alla þjónustu mátti nú finna á einum stað, á einni hæð (Karl Steinar Guðnason  

munnleg heimild, 31. Október 1997 og 22.janúar  2000). Bakvinnslan var þó áfram á hinum 

hæðunum og gekk því betur fyrir sig þar sem það var ekki ávalt verið að trufla starfsfólkið. 

Með þessu nýja skipulagi átti áherslan að færast á þjónustuna, gera hana liprari og 

aðgengilegri. Einnig var byrjað að stefna að því að nýta tölvuvæðinguna svo sífellt færra fólk 

þurfti að hafa fyrir því að koma til stofunarinnar heldur mundi það nýta sér upplýsingatæknina 

til að verða sér út um þjónustuna. Þá átti nýja skipulagið einnig að koma í veg fyrir að 

starfsmenn vísuðu á hvorn annan eins og vill oft verða hjá stórum stofnunum að sögn Karls 

Steinars (Kristján Jónsson, 1999). 
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Til þess að skipulagsbreytingar stofnunarinnar færu vel fram þurfti hugarfarsbreytingu 

meðal starfsmanna stofnunarinnar. Ekki einungis til að meðtaka skipulagsbreytingarnar heldur 

einnig til að innleiða þjónustuhugsun meðal starfsmanna. Það má segja að með 

hugarfarsbreytingu meðal starfsmanna hafi síðasti hornsteinninn verið lagður í þjónustuveg 

Tryggingastofnunar og eftir það hefur stofnunin verið að setja/skipa þjónustuna í fyrsta sæti. 

3.1.1.4 Hugarfarsbreytingar meðal starfsmanna 

Í gegnum árin hefur Tryggingastofnun heyrt viðskiptavini sína kvarta mjög yfir aðstöðuleysi 

og skorti á skilvirkni, en stofnunin hefur reynt að verða við  óskum um betri þjónustu með því 

að knýja fram breytingar á  skipulagi og húsnæði. Þó er það ekki nóg, því þörf var á meiri 

virðingu fyrir viðskiptavininum að sögn Karls Steinars. (Karl Steinar Guðnason munnleg 

heimild, 8.júní 1996). Samhliða svipaðri þróun í norrænum systurstofnunum 

Tryggingastofnunar ákvað Karl Steinar að leggja áherslu á  hugarfarsbreytingu meðal 

starfsmanna stofnunarinnar, sem var auðvelt því í raun þyrsti starfsfólkið í breytingar.  Fyrir 

tíma Karls Steinars var litið á fólk sem leitaði til stofnunarinnar sem kennitölu og vildi Karl 

Steinar breyta því. Samkvæmt honum átti stofnunin að aðstoða fólk við að umgangast kerfið 

með fullkominni reisn, þannig að það væri ekki einungis í hlutverki viðtakandans heldur fengi 

það einnig að taka sjálft ákvarðanir um framtíð sína (Kristján Jónsson, 1999). Markmið Karls 

Steinars og stofnunarinnar varð því að koma nær fólkinu og vera til fyrirmyndar hvað varðar 

þjónustu við viðskiptavini sína. Innan veggja stofnunarinnar átti því að ríkja hlýtt hugarfar, 

frumkvæði og fagmennska í öllum afgreiðslum sem stofnunin kom nálægt. Mikill vilji var hjá 

starfsmönnum stofnunarinnar fyrir breytingunum, það má segja að starfsmenn hafi þyrst í 

breytingar en skortur á forystu í þeim efnum kom hjólunum ekki af stað (Karl Steinar 

Guðnason munnleg heimild, 8.júní 1996). Stofnunin tók sig því á og reyndi að innleiða gott 

hugarfar þar sem viðskiptavinir væru ekki betlarar að þigga ölmusu, heldur væru þeir að 

sækja rétt sinn og ættu því að geta gengið til stofnunarinnar með fullri reisn og farið/gengið 

þannig út aftur (Karl Steinar Guðnason  munnleg heimild, 5.nóvember 1999). Ákvað Karl 

Steinar í kjölfarið að bæta þjónustu Tryggingastofnunar.  

3.1.2 Þjónusta Tryggingastofnunar 

Karl Steinar vildi minnka stofnunina og yfirbygginguna en jafnframt auka þjónustuna við 

einstaklinginn. Ekki einungis með því að koma þjónustunni heim til fólks, þar sem töfrar 

tölvutækninnar voru nýttir heldur einnig var markmiðið að gera stofnunina að manneskjulegri 

og einstaklingsbundnari stofnun. Tryggingastofnun átti því að verða aðgengilegri fyrir 

viðskiptavini sína og þróa starf sitt með þeim hætti að stofnunin setti sig í spor viðskiptavina 
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sinna.  Samkvæmt honum var góð þjónusta fólgin í því að viðskiptavinurinn gæti komið í 

stofnunina og farið þaðan með fullri reisn (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 12.mars 

1999 og Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). Ástæðan fyrir því að 

Karl Steinar lagði mikla áherslu á bætta þjónustu var að hann hafði reynt þjónustu 

Tryggingastofnunar á eigin skinni þar sem sonur hans er fatlaður. Hafði hann því mikil 

samskipti við stofnunina. Upplifði hann og eiginkona hans mikinn kulda í samskiptum sínum 

við stofnunina. Hlustun, hugsjónir og upplifun Karls Steinars urðu því til þess að hann stefndi 

á að gera stofnunina að manneskjulegri og einstaklingsbundnari stofnun er hann varð forstjóri 

(Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). Vegna þessa var ákveðið að 

fara t.d. í umfangsmiklar breytingar á húsnæði stofnunarinnar og stofnun sérstakrar 

þjónustudeildar, forvera samskiptasviðs ásamt því að bæta tengsl við hagsmunasamtök. 

Þær breytingar sem Karl Steinar kom á í sinni forstjóratíð voru meðal annars: 

 Hann setti vottorðafarginu stríð á hendur og minnkaði skriffinnskuna til muna. 

 Hann lét innleiða nýtt tölvukerfi sem gerði vinnsluferlið hraðvirkara fyrir 

læknadeild, og hægt var að vinna betur úr upplýsingunum þannig að vinnuferlið 

varð nákvæmara. 

 Hann réði til starfa fyrsta félagsráðgjafa stofnunarinnar. 

 Hann lét senda starfsmenn reglulega á námskeið (m.a. í táknmáli). 

 Hann kom því í kring að gefin var út nýr bæklingur um örorku þar sem fólki var 

leiðbeint á markvissan hátt um öngstræti kerfisins, en þessi bæklingur var unnin 

í samráði við hagsmunasamtökin (Slíkur bæklingur var einnig unninn með 

Landssambandi aldraðra og dreift til allra er urðu 67 ára). 

 Hann kom að stofnun sérstakrar þjónustumiðstöðvar. 

 Hann lét koma á fót heimasíðu stofnunarinnar www.tr.is  

 (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 8.júní 1996).  

Hér á eftir kemur kafli um stærstu breytinguna sem gerð var á þjónustu 

Tryggingastofnunar í forstjóratíð Karls Steinars, stofnun samskiptasviðs. 

(Þjónustumiðstöðvar). 

3.1.2.1 Samskiptavið Tryggingastofnunar ríkisins, fyrstu skrefin 

Þjónusta Tryggingastofnunar á árunum 1993-1999 var á þá leið að viðskiptavinir 

stofnunarinnar þurftu að leita til margra aðila sem staðsettir voru á mörgum  mismunandi 

stöðum innan og utan stofnunarinnar til þess að fá úrlausn sinna mála. Árið 1993 ákvað Karl 

http://www.tr.is/
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Steinar að leggja fram könnum vegna hugmynda um endurnýjun á húsnæði 

Tryggingastofnunar. Úr könnuninni fékkst m.a. sú niðurstaða að um 50% þeirra er leituðu til 

stofnunarinnar höfðu villst í húsinu í leit sinni að réttri deild. Viðskiptavinir fengu því ekki 

tæmandi upplýsingar hjá stofnunini. Einnig leiddi þetta fyrirkomulag  til þess að starfsmenn 

stofnunarinnar urðu fyrir miklum truflunum og töfum (Kristján Jónsson, 1999). 

Samkvæmt áðurnefndri skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 1991 kom fram að það þurfti 

að endurskoða þjónustu stofnunarinnar með það að leiðarljósi að einstaklingar gætu leyst öll 

sín mál með einfaldari hætti. Lausnin var því að færa alla afgreiðslu á einn stað þar sem 

einstaklingar gætu fengið úrlausn flestra mála sinna (Ríkisendurskoðun, 1991, bls. 79).  Þar 

með var fyrsta tillagan að sérstakri þjónustudeild komin fram, þó var ekki farið í neinar 

breytingar hjá stofnuninni fyrr en tillögur sérstaks starfshóps á vegum heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins um sértakt þjónustuver lágu fyrir. Starfshópurinn var skipaður 16. 

október 1996 en í honum sátu Davíð Á. Gunnarsson, Bolli Héðinsson, Karl Steinar Guðnason, 

Sigurður Þórðarson og Þórir Haraldsson. Starfshópurinn notaðist við fyrri stjórnsýsluúttektir 

þar á meðal skýrslu sem gerð var af ráðgafahjá fyrirtækinu Hagvangi frá 1973 og skýrslu 

ríkisendurskoðunar frá 1991. Megin verkefni þessa starfshóps var að sjá um tillögur að 

endurskoðun á innra skipulagi Tryggingastofnunar og húsnæðismálum stofnunarinnar. 

Starfshópurinn einbeitti sér að því að koma með tillögur um breytt stjórnskipulag sem gat leitt 

til þess að ná fram eftirfarandi markmiðum í rekstri stofnunarinnar: ná fram 

rekstrarhagræðingu, ná aukinni skilvirkni, ná fram auknu frumkvæði byggðu á 

viðfangsefninu,  ná að auka ábyrgð á reglum um tilhögun bótagreiðslna og ná að auka metnað 

og starfsánægju meðal starfsfólks. Í tillögum hópsins var einnig að finna tillögu um að 

viðskiptavinir stofnunarinnar gætu leitað á einn stað með öll sín mál (Bolli Héðinsson o.fl., 

1996). Tillögum hópsins var skilað 16. desember  1996 til Ingibjörgu Pálmadótur þáverandi 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og í kjölfarið var ákveðið að fara í breytingar á húsnæði 

stofnunarinnar ´97-´99. Næstum samhliða þeirri ákvörðun var ákveðið að fara út í stofnun 

sérstaks þjónustuvers og var lagt til að það yrði til húsa að Laugavegi 114 og bakvinnsla færi 

svo fram  á efri hæðum hússins. Með tilkomu þjónustumiðstöðvarinnar gafst tækifæri á að 

bjóða viðskiptavinum stofnunarinnar uppá heildstæða- og skilvirka þjónustu sem tryggði  

örugga upplýsingagjöf og meiri áreiðanleika, því afgreiðsla mála færi fram á einum stað í stað 

margra (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2001). Eftir tillögur starfshóps heilbigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins ákvað forstjóri Tryggingastofnunar að skipa aðgerðanefnd til þess 

að gera tillögu að sérstöku þjónustuveri en stofnunin taldi að skýrslan væri skref í rétta átt að 

nútímalegri stofnun. 



  

52 

3.1.2.1.1 Annað skref í átt að þjónustuveri 

Með bréfi sem sent var út 23. apríl 1997 skipaði þáverandi forstjóri Tryggingastofnunar Karl 

Steinar Guðnason aðgerðanefnd til að gera tillögur um framkvæmd á flutningi afgreiðslu og 

þjónustu frá lífeyristryggingadeild, sjúkra- og slysatryggingadeild og læknadeild í nýja 

þjónustu- og afgreiðslumiðstöð Tryggingastofnunar. Aðgerðarnefnd þessi fundaði reglulega 

og skoðaði sérstaklega mál sem tengdust sjónarhorni og hlutverki Tryggingastofnunar 

gagnvart viðskiptavinum sínum. Karl Steinar taldi að það væri mjög mikilvægt að færa 

Tryggingastofnun til nútímalegra horfs m.a. með tilliti til afgreiðslu (Karl Steinar Guðnason 

munnleg heimild, 8.júní 1996). Nefndin vann að greiningu á þjónustunni með því að kynna 

sér hvernig henni var háttað hjá hverri deild ásamt því að kynna sér fyrirliggjandi skýrslur. 

Meðal annars var gerð talning á viðskiptavinum stofnunarinnar sem komu til hennar í leit að 

þjónustu (Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 1997). 

Fyrsti fundur skipulags/aðgerðarnefndar Tryggingastofnunar var haldinn 14.maí 1997 en 

hann sátu Harpa Bragadóttir formaður nefndarinnar, Ágúst Þ. Sigurðsson 

lífeyristryggingadeild, Sigríður Kjartansdóttir læknadeild, Sigríður Ólafsdóttir félagsráðgjafi 

og Una Ómarsdóttir sjúkra- og slysatryggingadeild. Lára Hansdóttir frá sjúkratryggingadeild 

Tryggvagötu gekk svo til liðs við nefndina á öðrum fundi. Á þessum fyrsta fundi var fjallað 

um breytingu á afgreiðslu og þjónustu stofnunarinnar, markmið breytinganna, þær kröfur sem 

breytingarnar gerðu (hvaða þjónusta þurfti að vera til staðar), móttöku  gagna og fjölda 

starfsmanna. Á fundinum kom meðal annars fram að markmið breytinganna hafði verið að 

bæta þjónustu við viðskiptavinina  (koma til móts við mismunandi þarfir á einum stað) og 

dreifa álagi á starfsfólk svo hægt væri að nýta krafta þess sem best (Tryggingastofnun, 

1997d). 

Á þriðja fundi skipulagsnefndarinnar sagði Harpa Bragadóttir frá ferð sinni til Noregs, en í 

þeirri ferð kynntist hún fyrirkomulagi afgreiðslu í norsku tryggingastofnuninni sem var í sama 

húsi og félagsmálastofnun Noregs. Sæmkvæmt Hörpu var norska kerfið byggt þannig upp að 

koma átti grunnupplýsingum til fólks, á borð við hvern ætti að tala við í hverju tilfelli og 

hvernig ætti að sækja um bætur. Harpa lýsti á fundinum fyrirkomulagi afgreiðslunnar 

innanhúss,  en samkvæmt henni lagði Noregur mikla áherslu á að viðskiptavinir kynntu sér 

málin sjálfir. Harpa benti einnig á að nefndin þyrfti að kanna hvernig afgreiðslu væri háttað 

hjá íslenskum fyrirtækjum  meðal annars hjá bönkum, pósthúsum, VÍS, Sjóvá og LÍN. T.d. 

var fenginn maður að nafni Sverrir Jónsson til að hafa kynningu um þjónustu íslenska 

bankakerfisins og þá sérstaklega Íslandsbanka (Tryggingastofnun, 1997c). Á norðurlöndunum 
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var t.d. viðhorfið til viðskiptavinanna að breytast og stofnanir að gera sig neytendavænni 

(Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember 2011). 

Til þess að greina þörfina fyrir þjónustumiðstöð Tryggingastofnunar lét nefndin telja 

hversu margir viðskiptavinir leituðu til hennar og var niðustaðan kynnt á fjórða fundi 

nefndarinnar þann 3. Júlí 1997. Í júlí það ár leituðu um 8.000 manns til Tryggingastofnunar en  

það er talinn rólegur mánuður. Á fundum aðgerðanefndarinnar voru ræddar allar tillögur að 

verkefnum þjónustumiðstöðvarinnar, staðsetningu, stærð, starfsmannafjölda, því hvernig 

starfsmenn þyrftu að vinna í þjónustumiðstöðinni og fleira (Tryggingastofnun, 1997b). 

Er nefndin fundaði í níunda sinn ásamt þáverandi forstjóra stofnunarinnar Karli Steinari 

var stungið upp á því að fá sérfræðing í skipulags- og afgreiðslumálum til að aðstoða við 

breytingarnar. Ákveðið var að hafa samband við Þórð Sverrisson hjá fyrirtækinu Forskoti en 

Forskot virkaði sem stýrihópur í öllu ferlinu. Á tíunda fundi nefndarinnar og Karls Steinars 

var Þórður fenginn til að halda kynningu um skipulagsmál vegna þjónustumiðstöðvarinnar.  

Lagði hann meðal annars ríka áherslu á eftirfarandi: 

 Góða upplýsingamiðlun til starfsfólks á meðan unnið var að breytingunum. 

 Að starfslýsingar starfsfólks þyrftu að vera fyrir hendi. 

 Að starfsheiti starfsmannanna þyrfti að liggja fyrir. 

 Að þjálfun og fræðsla þyrfti að koma í kjölfar skilgreiningu hvers starfs á 

þjónustudeild. 

 Að starfrækt væri upplýsingakerfi. 

 Að vinnuáætlun hópsins miðaði við skilgreiningu verkefnisins. 

 Að stýrihópur fylgdist með framkvæmdinni. 

 Að allar breytingar sem koma til framkvæmda yrðu vel skilgreindar. 

(Tryggingastofnun, 1997b). 

Á ellefta fundi nefndarinnar var ákveðið í samstarfi við Forskot að setja saman fjóra 

stýrihópa með tilliti til málaflokka til að byrja með. Fyrsti hópurinn fékk það hlutverk að 

kanna aðstöðu og þekkingu starfsmanna, annar hópurinn sá um starfslýsingar, ábyrgð og vald 

í/á nýju þjónustukerfi ásamt verkferlum og samskiptum, þriðji hópurinn kannaði hlutverk 

þjónustufulltrúa ásamt því að skilgreina þjónustuviðmið og þjónustustjórnunina, fjórði og 

síðasti hópurinn kannaði svo notkun upplýsingakerfa (Tryggingastofnun, 1997c). Kynningar 

stýrihópana voru svo haldnar 29.janúar 1998 þar sem niðurstöður voru kynntar og farið var 
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yfir málin. Samkvæmt tillögunum var nefndin sammála um að breytinga væri þörf, fyrst og 

fremst til þess að koma til móts við þarfir viðskiptavina stofnunarinnar. Einnig var nefndin 

sammála um að það þyrfti að bæta vinnuaðstöðu starfsfólks, þá sérstaklega þess starfsfólks 

sem vann við úrvinnslu gagna (Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 1997). 

Þær leiðir sem nefndin lagði upp með til þess að laga þessi vandamál voru meðal annars 

að:  

 Sameina afgreiðslu og þjónustu Tryggingastofnunar á einn stað. 

 Fá sérhæft starfsfólk frá læknadeild, lífeyristryggingadeild, sjúkra- og 

slysatryggingadeild starfi í afgreiðslu. 

 Ráða móttökufulltrúa sem leiðbeinir viðskiptavinum hvert þeir eigi að snúa sér. 

 Ráða upplýsingafulltrúa sem tekur viðtöl og veitir upplýsingar um almenn 

réttindi. 

 Ráða félagsráðgjafa sem tekur viðtöl og veitir upplýsingar og ráðgjöf í flóknum 

málum ásamt að sjá um handleiðslu afgreiðslufulltrúa á ákveðnum sviðum. 

 Sérstakur starfsmaður sinnti sérstaklega bifreiðamálum, hreyfihamlaðra. 

 Ráða afgreiðslugjaldkera. 

 Opna þjónustu- og afgreiðslumiðstöð með sérstökum deildarstjóra sem 

samhæfði og ákvarðarði verkefni ásamt því að leiðbeina starfsmönnum. 

Deildarstjórinn þurfti að koma á samskiptum við aðrar deildir og stofnanir 

ásamt því skipuleggja meðferð afgreiðslumála sem kæmu upp og þeirra mála 

sem tengdust deild hans (Karl Steinar Guðnason, 1997). 

Þar sem það var efst á döfinni hjá aðgerðarnefndinni að bæta þjónustu stofnunarinnar þá 

lagði hún mikla áherslu á að þjónustu- og afgreiðslumiðstöðin myndi starfa sem ein heild. Því 

þurfti  að þjálfa upp starfsfólk sem gat skilgreint þarfir viðskiptavinanna og haft yfirsýn yfir 

þau réttindi  sem í boði voru ásamt því að vita hvar þau væri að finna. Starfsfólkið þurfti því 

að hafa staðgóða þekkingu á lögum og reglugerðum almannatrygginga, til þess að geta veitt 

viðskiptavinum sínum fullnægjandi upplýsingar. Í þjónustu- og afgreiðslumiðstöðinni þurfti 

að vera skilvirk móttaka fyrir allar umsóknir, öll gögn ásamt því að veita beina afgreiðslu og 

upplýsingaþjónustu á góðan hátt.  Nefndin lagði einnig fram að öll gögn sem bárust 

stofnuninni þyrftu að vera skráð inn í tölvukerfi sem allir starfsmenn hefðu aðgang að, svo 

hægt væri að svara því fljótt og örugglega hvort að gögnin væru komineða ekki. Einnig benti 

nefndin á að það þyrfti að koma upp fyrirspurna- og upplýsingakerfi fyrir viðskiptavini í 

gegnum póst og síma (Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 1997). 
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Árið 1998 gerði Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands þjónustukönnun og spurði 

viðskiptavini Tryggingastofnunarinnar að því hvort að sú breyting að flytja alla þjónustu á 

einn stað mundi vera til bóta fyrir þá og 51,4% aðspurðra sögðu að breytingin mundi  verða til 

mikilla bóta, 16,3% sögðu að breytingin yrði til nokkurra bóta. 29,6% sögðu að breytingin 

skiptu engu máli en 2,8% sögðu að breytingarnar kæmu sér illa fyrir sig. Rétt er að segja frá 

því að svarendahópurinn er bundinn við Laugaveg 114 þar sem könnunin fór fram, svo þeir 

viðskiptavinir sem leituðu til Tryggvagötunnar gætu haft aðra skoðun (Félagsvísindastofnun, 

1998). 

3.1.2.1.2 Þriðja skref í átt að þjónustuveri 

Þjónustu- og rekstrarsvið varð formlega til er fyrsti framkvæmdastjórinn var ráðinn til starfa  

8. Desember 1997 vegna tillögu vinnuhóps heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins um 

hagræðingu og skilvirkni innan Tryggingastofnunar (Tryggingastofnun, 1999). 

Skipulagsbreytingarnar fóru hægt af stað, samkvæmt Sigríði Óladóttur framkvæmdarstjóra 

þjónustu- og rekstrarsviðs en til að byrja með var framkvæmdarstjóra sviðsins falið það 

hlutverk að leggja drög að stofnun sérstakrar þjónustumiðstöðvar. Þó nafn sviðsins gefi til 

kynna að þjónusta hafi verið megin áhersla sviðsins var raunin önnur. Sviðið sá um alla 

afgreiðslu til viðskiptavina, tölvumál, starfsmannaþjónustu, fjárvörslu, fræðslu- og útgáfumál, 

alþjóðamál, félagsrágjafaþjónustu ásamt daglegum rekstri Tryggingastofnunar. Markmið 

sviðsins var að það átti að fara þvert á önnur svið og vera ýmist í að veita þjónustu innanhúss 

eða utan, þess vegna var sviðið kallað þjónustu- og rekstrarsvið. Starfsmenn sviðsins voru um 

það bil 53 talsins árið 1999 (Tryggingastofnun ríkisins, 1999). 

Árið 1998 var ráðið í stöðu forstöðumanns þjónustumiðstöðvar ásamt starfsmannastjóra og 

félagsráðgjafa. Stöðurnar tóku yfir störf sem framkvæmdarstjórinn gengdi áður. Sigríður 

Óladóttir ritaði í starfsskýrslu þjónustu- og rekstrarsviðs sem kom út árið 1999 að samfara því 

að „skrifstofustjóri hætti stöfum vegna aldurs haustið ´98 má segja að nýr kapítuli hafi tekið 

við hvað varðar þróun sviðsins, þar sem vinna hófst við að tengja saman einstakar 

starfseiningar þess (Tryggingastofnun, 1999,7). 

Hafist var handa við að þróa starfseiningarnar á þann hátt aðþær færu þvert á önnur svið 

stofnunarinnar. Til að byrja með voru starfseiningarnar á víð og dreif um húsið og hafði það 

slævandi áhrif á þróunina, t.d. var þjónustumiðstöðin fyrst til bráðabirgða að Tryggvagötu 28. 

Með breytingunni var stefnt að því að breyta algerlega um skipulag þjónustu 

Tryggingastofnunar, þar sem afgreiðsla fór fram á/í öllum deildum stofnunarinnar.  
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Viðskiptavinir áttu oftar en ekki  í erfiðleikum með að átta sig á hvert þeir ættu að snúa sér 

í leit sinni að þjónustu og því var markmið með þjónustumiðstöðinni einmitt að sameina alla 

þjónustu stofnunarinnar á einn stað. Þannig komst Tryggingastofnun nær viðskiptavinum 

sínum og gat betur komið til móts við þarfir þeirra (Tryggingastofnun, 1999). 

3.1.2.1.3 Fjórða skref, þjónustumiðstöð fæðist 

Er þjónustumiðstöðin hóf störf sín í breyttu húsnæði, við Laugaveg 114 þann 5. nóvember 

1999 fór öll afgreiðsla Tryggingastofnunar fram þar,  ásamt móttöku  gagna, upplýsingaveitu 

og ráðgjöf til viðskiptavina. Þjónustuverið skiptist upp í tvo sali, í vestursalnum var móttaka, 

gjaldkerar, aðalféhirðir ásamt afgreiðslu afsláttarkorta, þjálfunarkorta og tannlæknareikninga. 

Í austursalnums fór fram móttaka gagna, ráðgjöf og upplýsingagjöf um 

almannatryggingakerfið, móttaka skattkorta ásamt símaþjónustuveri (Tryggingastofnun, 

1999). 

Starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar komu frá ýmusm sviðum stofnunarinnar, þar á meðal  

læknasviði, lífeyristryggingasviði og sjúkratryggingasviði. Í byrjun voru 15 starfsmenn hjá 

þjónustumiðstöð en auk þeirra höfðu  tveir starfsmenn sjúkratrygginga, þrír gjaldkerar og 

aðalféhirðir aðsetur í þjónustuverinu (Tryggingastofnun, 1999). 

6. nóvember árið 2007 voru gerðar breytingar á starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar er 

kynningarmál voru færð til hennar. Kynningarmál og starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar 

skárust að miklu leyti og voru rök færð fyrir því að þessar tvær einingar gætu með auðveldari 

hætti séð um sameiginleg verkefni. Í umræðunni vegna breytinga á stofnuninni er/var lögð 

mikil áhersla á aukna þjónustu og fræðslu til almennings og er því sameining eitt rétt skref í 

þá átt (E.H., 2007). 

3.1.2.1.4 Þjónusta Þjónustumiðstöðvar 

Þjónusta þjónustumiðstöðvar hefur þróast töluvert í gegnum tíðina. Aðal áhrifavaldur 

þróunarinnar hafa verið tækninýjungar og sú netþróun sem hefur einkennt hið tæknivædda 

samfélag sem við búum í. Það má því segja að þjónustan hafi þróast úr því að vera einhæf 

þjónusta, veitt í gegnum tvær eða færri þjónustuleiðir yfir í að vera margþætt. Einnig hafa 

verkefni verið færð á milli stofnana, því með aukinni áherslu á hagkvæmni hefur það verið 

óhjákvæmilegt (Tryggingastofnun ríkisins, 2008c). Þjónusta þjónustumiðstöðvar hefur breyst 

umtalsvert en þjónustufulltrúar hafa farið úr afgreiðsluhlutverki sínu yfir í meira leiðbeinanda 

hlutverk. Ástæðan fyrir því er að með komu rafrænnar þjónustu hefur verið lögð aukin áhersla 

á að viðskiptavinurinn bjargi sér sjálfur. Með tilkomu www.tr.is, tölvupóstfanga, „Mínar 

síður“ og netsvari Tr hefur þjónustuleiðum stofnunarinnar fjölgað og vonaði stofnunin að 

http://www.tr.is/
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þjónustan myndi batna í kjölfarið. Árið 2011 var eftirfarandi þjónusta í boði hjá 

samskiptasviði (þjónustumiðstöð) Tryggingastofnunar (samskiptasviði): símaver, þjónustuver 

(afgreiðsla), kynningarmál - „Mínar síður“ og www.tr.is, netsvar, tölvupóstur og bréfpóstur. 

Starfsmenn þjónustumiðstöðvar gátu veitt ráðgjöf og upplýsingar um réttindi samkvæmt 

lögum, upplýst um stöðu umsókna- og afgreiðsluferli þeirraog gefið út vottorð og 

staðfestingar. Einnig gátu starfsmennirnir veitt ráðgjöf hvað varðar útfyllingar umsókna og 

hvaða gögn þurfi að fylgja þeim. Starfsmennirnir höfðu líka grunn þekkingu á félagskerfinu 

svo þeir gætu bent viðskiptavinum á réttindi hjá öðrum stofnunum ef þurfti (Tryggingastofnun 

ríkisins, 2008c). 

3.2 Forstjóratíð Sigríðar Lillý Baldursdóttur 2007 –? 

Árið 2011 var Tryggingastofnun undir Velferðarráðuneytinu og stjórn stofnunarinnar var 

skipuð af ráðherra. Í stjórninni eiga 5 aðilar sæti, Stefán Ólafsson er  formaður en einnig sitja í 

stjórninni, Margrét S. Einarsdóttir, varaformaður, Kristinn Jónasson, Sigríður Jóhannesdóttir 

og Sigursteinn Róbert Másson (Tryggingastofnun e.d.b). Undir stjórninni er forstjóri 

stofnunarinnar Sigríður Lillý Baldursdóttir. Sigríður Lillý var skipuð forstjóri stofnunarinnar 

af velferðarráðherra þann 6. febrúar 2008 en hefur verið starfandi frá 1.nóvember 2007 

(Tryggingastofnun e.d.b).  Hún starfaði áður sem framkvæmdastjóri, þáverandi þróunarsviðs 

Tryggingastofnunar og hafði komið að málefnum stofnunarinnar með ýmsum hætti. Sigríður 

hafði einnig áður verið skrifstofustjóri í félagsmálaráðuneytinu, verkefnisstjóri í 

utanríkisráðuneytingu og lektor við Tækniskóla Íslands ásamt því að vera stundakennari við 

Háskóla Íslands. Sigríður hafði einnig haft afskipti af Tryggingastofnun áður, en hún sat í 

Tryggingaráði frá 1987-1995. Megin verkefni þróunarsviðs var að halda utan um rannsóknir 

og þróun stofnunarinnar ásamt því að fylgja eftir stefnumörkun hennar.  Einnig sá sviðið um 

að aðstoða við innleiðingu nýrra verkefna og verkferla innan stofnunarinnar og að samræma 

störf starfseininganna þannig að stofnunin inni vel sem ein heild. Einn ríkasti þátturinn í 

starfsemi sviðisins var að fygljast með nýjungum í almannatryggingum og stýra 

stefnumótandi verkefnum stofnunarinnar í ljósi þeirra (Tryggingastofnun,  2004). Hún er 

eðlisfræðingur að mennt og hefur stundað rannsóknir í endurhæfingarverkfræði (Sigríður 

Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Miklar breytingar hafa verið gerðar á skipulagi Tryggingastofnunar síðan 1991. Stærstu 

breytingarnar voru skipting í þrjú megin svið í staðinn fyrir 15 deildir árið 1997 og svo 

stofnun þjónustuvers stofnunarinnar árið 1999. Árið 2008 var stofnunin svo klofin í tvær 

sjálfstætt starfandi stofnanir, Sjúkratryggingar Íslands og Tryggingastofnun og þurfti því að 

http://www.tr.is/
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breyta skipulagi stofnunarinnar vegna þeirra deilda sem fluttar voru til Sjúkratrygginga 

Íslands. Klofningurinn varð að raunveruleika er ný lög um sjúkratryggingar voru samþykkt í 

september 2008, en þann 1. október færðust sjúkra-, slysa- og sjúklingatryggingar yfir í hina 

nýju stofnun. Við þessar breytingar fækkaði starfsmönnum Tryggingastofnunar um nær 

helming eða úr um 200 niður í um 100 starfsmenn. Stjórn Tryggingastofnunar tók þá 

ákvörðun  þann 26. september 2008 að nýtt skipulag tæki gildi sama dag og að klofningnum 

yrði, þann 1. október (Tryggingastofnun, e.d.a).  

Stofnuninni var skipt upp í 6 mismunandi svið árið 2011. Skrifstofa forstjóra, réttindasvið, 

samskiptasvið, stjórnsýslusvið, fjármála- og rekstrarsvið og upplýsingatæknisvið. Öll sviðin 

höfðu sínu hlutverki að gegna, til að mynda sá samskiptasvið stofnunarinnar um flest allar 

samskiptaleiðir fyrir viðskiptavini stofnunarinnar. Er Sigríður Lillý Baldursdóttir hóf störf 

sem forstjóri voru þjónustuleiðir fyrir viðskiptavini Tryggingastofnunar eftirfarandi: 

 Símaver, viðskiptavinir gátu hringt inn og fengið samband við þjónustufulltrúa. 

 Þjónustuver, viðskiptavinir gátu komið í þjónustuver stofnunarinnar að 

Laugavegi 114 og fengið að tala við þjónustufulltrúa. 

 Vefsíða, viðskiptavinir gátu farið inn á vefsíðuna og fengið allar upplýsingar um 

málefni Tryggingastofnunar ásamt því að prenta út umsóknir og spjalla við 

þjónustufulltrúa í gegnum netspjall. 

 Umboð, ef viðskiptavinur var búsettur út á landsbyggðinni gat hann leitað til 

umboða Tryggingastofnunar hjá sýslumanni og fengið upplýsingar. 

 Bréf, viðskiptavinir gátu sent inn fyrirspurn og fengið svar frá starfsmönnum 

stofnunarinnar. 

 Viðtal, viðskiptavinir gátu bókað viðtal með starfsmanni stofnunarinnar.  

Sigríður Lillý ákvað að halda áfram verki Karsl Steinars fyrrverandi forstjóra og fór hún í 

umtalsverðar breytingar á þjónustu Tryggingastofnunar og skipulagi hennar er meðfram og 

eftir skipulagsbreytingarnar 2008. Áherslur hennar voru að:  

 Skilgreina Tryggingastofnun sem þjónustustofnun 

 Setja þjónustu í forgang 

 Frumkvæði að veitingu upplýsinga 

 Betri, skýrari og færri bréf 

 Tala um stofnunina á jákvæðan hátt út á við 
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 Þjónustu-og kynningarsvið (samskiptasvið) fengi jafnan sess á við önnur svið í 

skipuriti. 

Til þess að greina þau úrlausnarefni sem stofnunin stóð fyrir og finna lausnir á þeim var 

notast við sérstök greiningarmódel, fyrst EFQM og svo CAF. Í kaflanum hér á eftir verður 

fjallað um mötin sjálf og niðurstöður þeirra. Á eftir þeim kafla verður farið í ákvarðanatökuna 

á bak við breytingar almennt hjá Tryggingastofnun. 

3.2.1 EFQM og CAF 

Stofnunin hefur notast við ýmis greiningartæki til þess að greina þau vandamál sem stofnunin 

hefur staðið fyrir. Árið 2006 innleiddi stofnunin greiningartækið EFQM „European 

Foundation for Quality Mangament“  sem er forveri núverandi greiningartækis CAF sem var 

innleitt árið 2011. CAF er einskonar stöðumat þar sem verkefni stofnunarinnar eru greind og 

lausnir fundnar á þeim vandamálum sem koma upp. CAF eða „Common Assessment 

Framwork“ frá EIPA (European Institite of Public Administration) var fyrst kynnt árið 2000 

og á rætur sínar að rekja til EFQM árangurslíkansins sem Tryggingastofnun hafði einnig verið 

að nota. Samkvæmt Sigríði Lillý eru sjálfsmöt sem þessi mikilvæg tæki til þess að greina 

veikleika og tækifæri til úrbóta á stofnuninni ásamt því að sjá það sem þegar hefur verið gert. 

Ástæðan fyrir því að stofnunin tók upp greiningartæki sem þessi var að flestar stofnanir og 

fyrirtæki nota greiningartæki sem þessi til þess að vinna í gæðamálum hjá sér. Stofnunin 

horfði til annarra fyrirtækja og stofnana sem notuðu  greiningarlíkönin með góðum árangri og 

ákvað hún því að taka upp þessi greiningartæki til þess að geta borið sig saman við aðrar 

samskonar stofnanir. Úr þeim samanburði var hægt að sjá hvað betur mætti fara, því notkun 

líkana er þekkt um allan heim og talin vera góður starfsháttur. Það má segja að um almennt 

úrbótastarf hafi verið að ræða.  Á niðurstöðum greininganna sem útlistaðar eru hér að neðan 

er nokkuð greinilegt að einhver framför hafði átt sér stað hjá Tryggingastofnun  (Sigurjón Þór 

Árnason munnleg heimild, 16. janúar 2012 og Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild 

28. nóvember 2011). Hér fyrir neðan verður farið í niðurstöður EFQM og CAF greininga 

Tryggingastofnunar. 

3.2.1.1  EFQM líkanið 2006, 2007 og 2009. 

EFQM var fyrst notað hjá Tryggingastofnun árið 2006. Líkanið var notað sem verkfæri til 

þess að meta frammistöðu fyrirtækja og er það hægt að nota í öllum tegundum fyrirtækja. 

Hugmyndafræði líkansins byggir á aðalatriðum á gæðastjórnun. Líkanið skilgreinir 8 

grunnatriði sem frammúrskarandi stofnanir eða fyrirtæki þurfa að tileinka sér og tengja 

matspunktum í líkaninu. Þeir matspunktar eru: að ná samhæfðum árangri, auka virði fyrir 
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viðskiptavini, leiða með framtíðarsýn, innblástri og heiðarleika, stjórna með ferlum, hlúa að 

sköpun og umbótum, byggja upp samstarf, taka ábyrgð á sjálfbærri framtíð 

(Gæðastjórnunarfélag Íslands, 2000). Viðskiptavinirnir eru hvað mikilvægasti þátturinn í 

líkaninu því endanlegt mat á gæðum og þjónustunni liggur hjá þeim. Líkanið skiptist í tvennt, 

annars vegar eru það fjórir árangursþættir sem meta hvaða árangri fyrirtækið/stofnunin nær og 

hins vegar fimm framkvæmdaþættir sem meta það sem fyrirtækið/stofnunin gerir sem má 

segja að séu forsendur fyrir árangrinum. Fyrirtæki og stofnanir þurfa, óháð starfsgrein, 

uppbyggingu eða þorska að koma á fót viðeigandi skipulagi til þess að ná ágangri. Með það 

hjálpar EFQM þar sem líkanið mælir hvar þau eru stödd á leiðinni til afburða árangurs ásamt 

því að benda á hvað þurfi að bæta og hvernig (Gæðastjórnunarfélag Íslands, 2000). 

Í mars 2006 var í fyrsta skipti unnið að sjálfsmati Tryggingastofnunar út frá EFQM. 

Sjálfsmatið var unnið af hópi stjórnenda Tryggingastofnunar, þeim Ágústi Þór Sigurðssyni, 

Guðjóni Skúlasyni, Hermanni Ólasyni, Karli Steinari Guðnasyni, Kristjáni Guðjónssyni, 

Margréti Jónsdóttur, Rögnu M. Gunnarsson, Sigríði Lillý Baldursdóttur og Sigurjóni Þ, 

Árnasyni. Niðurstöður matsins voru þær að Tryggingastofnun skoraði 458 stig af 1000 

mögulegum (Tryggingastofnun ríksins, 2006). 

 

Mynd 1 Tryggingastofnun ´06 og ´07 

Ljóst er af þessu mati að einn þáttur sker sig hvað mest út hvað varðar slæman árangur er 

ánægja viðskiptavina, sem er lang lægstur en hefur þó mest vægi í líkaninu (möguleika á 
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stigafjölda) . Aðrir þættir sem eru lágir eru stefnumörkun, samfélagslegur árangur og ánægja 

starfsmanna. Af þessum fjórum þáttum eru þrír árangursþættir. Samkvæmt RADAR 

kvarðanum kemur þetta ekki mikið á óvart þar sem kvarðinn krefst þess að stig séu gefin út 

frá þekktum viðhorfum hagsmunaaðila eða upplýsingum sem stofnunin sjálf hefur aflað við 

mat á árangri. Því að hluta til gætu þessir þættir fengið lága einkunn vegna skorts á 

haldbærum upplýsingum (Tryggingastofnun ríkisins, 2006). Með stigagjöfinni sem fékkst úr 

þessu mati var hægt að skilgreina útgangspunkt sem nota mátti til viðmiðunar í þróun 

stofnunarinnar. Einnig beindi líkanið stofnuninni í rétta átt með því að leggja fram tillögur um 

breytingar sem gera mátti á stofnuninni. Meðal tillaganna sem komu úr þessari fyrstu könnun 

sem snéri að þjónustu var að stofnunin þurfti að gera áætlun hvernig mætti átta sig á 

viðhorfum viðskiptavina til stofnunarinnar og einstakra þátta í starfseminni. T.d. með 

þjónustukönnun (Tryggingastofnun ríkisins, 2006). Árið 2007 var aftur gert EFQM líkan og 

fékk Tryggingastofnun 563 stig af 1000 mögulegum. Lægstu þættirnir eru árangursþættirnir 

ánægja viðskiptavina með 40 stig og ánægja starfsmanna með 43 stig. Samkvæmt 

greiningaraðilum þurfti að benda á sérstaklega að á þáttinn ánægja viðskiptavina var lögð 

mikil áhersla í EFQM líkaninu,  því fékk þessi þáttur lagnmesta vægið í stigagjöfinni eða 20% 

allra stiga.  Út frá líkaninu var metið að Tryggingastofnun þyrfti að athuga hvar væri mest 

þörf á umbótum þegar að kemur að ánægju viðskiptavina stofnunarinnar. Stofnunin þyrfti 

einnig að skilgreina þjónustustefnu og auka fræðslu starfsfólks í hinum ýmsu þáttum af 

þjónustu (Tryggingastofnun ríkisins, 2007c). Ef niðurstöður áranna 2006 og 2007 eru bornar 

saman má sjá að stigafjöldi Tryggingastofnunar hefur hækkað um 23% eða frá 458 upp í 563 

stig og er það því mjög jákvæð þróun. Flest allir þættir stofnunarinnar hafa hækkað þó að 

hækkunin sé mis mikil. Tveir þættir hafa þó hækkað mjög mikið, en það eru ánægja 

viðskiptavina og samfélagslegur árangur, þó er ljóst að úr matinu kemur t.d. ánægja 

viðskiptavina lakast út.  Í kjölfar sjálfsmatsins árið 2006 var unnið að verkefni sem snérist að 

ánægju viðskiptavina. Viðskiptavinir stofnunarinnar voru flokkaðir og skilgreint var hvernig 

standa þyrfti að könnun á meðal þeirra. Gerð var þjónustukönnun árið 2007 og var sú könnun 

einmitt nýtt við sjálfsmatið 2007.  Samkvæmt sjálfsmatinu var Tryggingastofnun hvött til að 

vinna áfram að ánægju viðskiptavina og greina í heild hvar umbóta er þörf. T.d. gat reynst 

gagnlegt að skilgreina þjónustustefnu, fræðslu og þjálfun í hinum ýmsu þáttum þjónustu en 

einnig breyta ákveðnum þjónustuferlum. Á myndinni hér á eftir má sjá hlutfallslegan 

samanburð á þremur EFQM sjálfsmötum frá árunum 2006, 2007 og 2009. 
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.  

Mynd 2 Tryggingastofnun '06, ´07 og ´09 

Eins og sjá má á myndinni hefur þróunin nær ávalt verið upp á við, en í ánægja 

viðskiptavina má sjá að árið 2006 var 30% hlutfall sem hækkaði upp í 40% árið 2007 og 

hækkaði svo aftur árið 2009 upp í 46%. Mögulega er hægt að útskýra þessa hækkun með 

þeim aðgerðum sem stofnunin fór út í vegna kannanarinnar 2006 þar sem ánægja 

viðskiptavina var mjög lág.  

3.2.1.2  CAF líkanið 2011 

Í flestum löndum er notast við matslíkön til þess að fá heildstætt mat á stofnanir eða fyrirtæki. 

CAF líkanið eða Common Assessment Framework frá EIPA er byggt á EFQM og eru þessi 

líkön nánast eins upp byggð en spurningarnar undir hverjum þætti eru ólíkar. Áherslan í 

spurningum EFQM líkansins höfðar frekar til fyrirtækja en CAF til stjórnsýslunnar. CAF 

byggir á sjálfsmati ríkisstofnana og er megin tilgangur matsins að kenna stjórnsýslunni 

meginreglur gæðastjórnunar og auðvelda henni að gera sjálfsmat með því að samþætta ólík 

líkön gæðastjórnunar svo samanburður verði skýrari. Þannig getur þekking færst á milli 

stofnana. Stjórnsýslur margra landa, t.d. Noregs, Sviss, Tyrklands, Kína og Rússlands, hafa 

hafið notkun á CAF matslíkaninu og má einnig nefna að stjórnsýsla Evrópusambandsins 

styðst einnig við líkanið. CAF er einskonar sjálfsmat sem er á vélrænan hátt að meta hvað 

stofnunin er að gera í einstökum málaflokkum, eins og t.d. ánægju viðskiptavina. Út frá því 

getur stofnunin séð hvort að hún sé að gera góða hluti og hvar er hægt að gera betur (Sigurjón 

Þór Árnason munnleg heimild, 16. janúar 2011). 
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Samkvæmt Sigríði Lillý hafði Tryggingastofnun notast við greiningartækið CAF til þess að  

þróa skipulag og þjónustu sína árið 2011. Flestir nota matslíkön til þess að lýsa starfsemi sinni 

og fá heildstætt mat. Samkvæmt Sigurjóni Þór Árnasyni gæðastjóra Tryggingastofnunar er 

þessi aðferð talin til góðra starfshátta, því hluti líkansins byggir á spurningum fyrir hvern 

rekstrarþátt sem gefur til kynna hvað þarf að vera til staðar til þess að ná sem bestum árangri.   

CAF sjálfsmat Tryggingastofnunar er fjórða sjálfsmatið í röðinni, en eins og komið hefur 

fram framkvæmdi stofnunin EFQM sjálfsmöt árin 2006, 2007 og 2009. Niðurstöður CAF 

greiningar á sjálfsmati fyrir ánægju viðskiptavina með aðstoð EFQM 2006-2009 og CAF 

2011 eru settar upp í töflu hér fyrir neðan. Í þessari töflu eru liðir 6.1 og 6.2 teknir saman. Í lið 

6.1 er verið að gera viðhorfsmælingu, sem sagt á viðhorfi viðskiptavina TR til stofnunarinnar. 

Undir þessum lið er ánægja með þjónustu metin ásamt samskiptum, sveigjanleika, gæðum, 

áræðanleika, hæfni, ráðgjöf, meðhöndlun kvartana, viðbragðstíma og fleira. Í lið 6.2 er 

árangur mældur með árangursmælikvörðum. Þessir mælikvarðar eru notaðir t.d. til að mæla 

ímynd stofnunarinnar og fleira (Sigurjón Þór Árnason munnleg heimild, 16. janúar 2011). 

Ef sama vægi væri haft og í EFQM 2009 líkaninu þá væri Tryggingastofnun með 590 stig 

af 1000 mögulegum sem er þó hækkun milli ára. Þó þegar skoðuð er ánægja viðskiptavina má 

sjá að ánægjan hefur minnkað frá síðasta sjálfsmati árið 2009, eins og sjá má á mynd hér fyrir 

neðan (Sigurjón Þór Árnason munnleg heimild, 16. janúar 2011 og Tryggingastofnun ríkisins, 

2009a). 

 

 

Mynd 3 Tryggingastofnun 2011 

Eins og sést þá er TR aðeins undir stuðlinum 50, en allt yfir 50 telst vera mjög gott og 

leitast stofnanir eftir að ná því takmarki. Lækkunin sem varð á matinu frá árinu 2009 til 2011 

getur verið vegna þó nokkurra þátta. T.d. getur verið að spurningar CAF líkansins, sem eru 

öðrvísi en EFQM, hafi haft áhrif eða það að CAF sé raunhæfara mat (Sigurjón Þór Árnason 
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munnleg heimild, 16. janúar  2011). Þær aðgerðir sem TR ætlar út í á næstu misserum, og 

snúa að þjónustu, eru meðal annars að taka upp stefnumótun í þjónustu og skilgreina leiðir til 

að auka ánægju viðskiptavina. Er það verður gert þarf stofnunin að horfa á sig sem heild. 

Einnig er lagt til að stofnunin haldi áfram með þróun „Mínar síður“, endurskoði áætlanir og 

vinni meira með notendum að þróun vefsins (Sigurjón Þór Árnason, 16. janúar 2011). 

3.2.2 Ákvarðanatakan á bak við breytingar almennt hjá Tryggingastofnun 

Samkvæmt Sigríði Lillý forstjóra koma flestar breytingar ekki fram sem ákvarðanir fyrr en 

búið er að leggja blessun sína yfir þær á stjórnarfundum. Því ákvörðun um það hvort að fara 

eigi í einhverjar breytingar er mjög svo formlegur hlutur og þarf að eiga sér stað í 

framkvæmdastjórn eða hjá forstjóra, þannig hefur það alltaf verið hjá stofnuninni (Sigríður 

Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). Breytingatillögur geta t.d. komið 

frá forstjóra sem honum hafa verið fengnar í hendur með ýmsum hætti. T.d. ef um breytingar 

á skipulagi stofnunarinnar er að ræða þarf samþykki frá stjórn stofnunarinnar, þar sem það er 

ritað í lögum. Einnig getur komið fyrir að ákvörðunin þurfi að fara til ráðuneytisins og 

ráðherra, þar sem þeim er gert grein fyrir fyrirhuguðum breytingum sbr. breyttan opnunartíma 

stofnunarinnar. Þó eru aðrar ákvarðanir oftar en ekki teknar á framkvæmdastjórafundum. 

Ákvarðanir sem eiga einungis við ákveðin svið eru oftar en ekki teknar einungis af 

framkvæmdastjóra sviðsins og forstjóra. Sumar ákvarðanir eru teknar í kjölfar vinnu sérstakra 

úrbótahópa sem koma með tillögur um breytingar á störfum stofnunarinnar, en eru þær 

allmargar að sögn Sigríðar Lillý. Það koma ýmsar tillögur úr þessum úrbótahópum inn á borð 

hjá framkvæmdastjórninni sem verða svo að  ákvörðunum eftir úrvinnslu hennar. Einnig 

verða heilmargar tillögur um úrbætur til á grundvelli tillaga sem koma frá starfsmönnum eða 

starfsmannahópum. T.d. var framtíðarsýn stofnunarinnar fyrir árið 2015 unnin af öllum 

starfsmönnum en stjórn stofnunarinnar þurfti samt sem áður að leggja blessun sína yfir hana. 

Með öðrum orðum þá er ákvörðunin sem slík oft tekin í framkvæmdastjórninni, af 

forstjóranum eða í stjórn stofnunarinnar, en það fer eftir eðli máls hverju sinni (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011).  

Ákvarðanatakan á bak við þær breytingar sem orðið hafa á þjónustunni hafa flestar farið í 

gegnum forstjóra TR, en oftar en ekki hafa framkvæmdastjórar sviða stofnunarinnar samband 

við hana til þess að fá stuðning við breytingar sem þeir vilja að verði komið á. 

3.2.2.1  Stuðningur við breytingar 

Samkvæmt Sigríði Lillý var það stór hluti af starfi  forstjóra að undirbúa jarðveginn fyrir 

hugsanlegar breytingar. Til að mynda þurfti í einhverjum tilfellum að upplýsa stjórn og 
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ráðherra ef að þeir þyrftu að hafa eitthvað með ákvörðunina að gera. Stundum þurfti 

forstjórinn að afla stuðnings við þær breytingar sem hann vildi koma á og skipti þá miklu máli 

að vera í góðu samstarfi við ráðamenn. Einnig þurfti að vinna inn stuðning starfsmanna 

stofnunarinnar við breytingarnar. Þriðji póllinn voru svo viðskiptavinirnir, eða hvernig 

stofnunin aflaði stuðnings frá þeim. Að sögn Sigríðar Lillý var í flestum tilfellum 

hagsmunafélögum gerð grein fyrir breytingunum og athugað hvort að þau settu sig upp á móti 

þeim. „Stundum var þetta áhlaupsvinna en oftast var þetta einskonar langhlaup við það að afla 

stuðnings við breytingarnar“ sagði Sigríður Lillý. Forstjóri þurfti því að gera grein fyrir 

breytingunum og athuga hvort að það sé ekki örugglega lagaleg heimild fyrir þeim. Þegar 

verið var að efla þjónustu við viðskiptavini þá var það aldrei neitt vandamál  í flestum 

tilfellum, því sú breyting var oftar en ekki vel þegin  „Því í flestum tilfellum var verið að bæta 

þjónustu ofan á aðra þjónustu“ segir Sigríður Lillý (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg 

heimild, 28. nóvember 2011). Farið verður í allar þær breytingar sem ákvarðaðar hafa verið af 

TR þegar kemur að þjónustu stofnunarinnar. Fyrst verður farið í skilgreiningu stofnunarinnar 

sem þjónustustofnunar.  

3.2.3 Þjónustustofnunin Tryggingastofnun 

Áður fyrr hafði TR verið með sterk skrifræðiseinkenni t.d. stíft skipulag, ósveiganlega 

starfshætti og mikið pappírsflóð í formi vottorða og umsókna. Einnig var þjónusta ekki talin 

vera mikilvægur þáttur í starfi stofnunarinnar að sögn Karls Steinars. Eftir að hann tók til 

starfa árið 1993, sem forstjóri hóf hann að færa TR nær því að vera nútíma þjónustustofnun 

(Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14. desember 2011). Sigríður Lillý tók við af 

honum árið 2007 og hélt áfram á sömu braut. Í nýjustu þjónustukönnun TR sem gerð var árið 

2010 voru svarendur spurðir hvort þeir töldu stofnunina vera framsækna eða íhaldssama. Í ljós 

kom að 68,7% aðspurðra töldu hana íhaldssama, 13,3% framsækna, en 18,1% tóku ekki 

afstöðu. Af þeim 68,7% sem töldu stofnunina íhaldsama töldu 22,7% hana meira að segja 

mjög íhaldssama (Capacent Gallup, 2010). Má segja að með því að skilgreina stofnunina sem 

íhaldssama sé verið að gefa henni skrifræðisstimpil þar sem þjónustan er ekki í fyrsta sæti. 

Sigríður Lillý lagði því upp með í byrjun forstjóratíðar sinnar að stofnunin yrði skilgreind sem 

þjónustustofnun. Hugmyndin að því að skilgreina stofnunina á þennan hátt kom fram á 

stefnumótunarfundi framkvæmdastjórnar TR, því henni fannst að það skorti skýra sýn á 

verkefni stofnunarinnar meðal starfsmanna hennar. En til þess að rekstur stofnunarinnar gæti 

gengið vel þurfti að vera ljóst til hvers var ætlast af starfsmönnum hennar. Sigríður Lillý lagði 
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fram nokkra þætti sem þyrftu að vera í lagi hjá stofnuninni svo vel tækist til (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Þessir þættir voru: 

 Starfsmenn áttu að vera með verkefnið á hreinu 

 Skipulag stofnunarinnar átti að vera sniðið að verkefninu 

 Starfsmennirnir þurftu að vera til í slaginn 

 Stjórntæki þurftu að vera til og duga 

 Stefnan þurfti að vera skýr og öllum kunn  

(Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Þess vegna var t.d. hlutverk stofnunarinnar sett á vefsíðu stofnunarinnar, svo það væri 

öllum kunnugt og vel aðgengilegt, en þar sagði:  

„Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum 

um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna auk þess að sinna öðrum 

verkefnum sem stofnuninni er falið að framkvæma. TR er framsækin þjónustustofnun 

sem gegnir lykilhlutverki í velferðarkerfi Íslands“ (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.a).  

Samkvæmt Sigríði Lillý var viðfangsefnið mjög viðkvæmt þar sem horft var á stofnunina 

sem stjórnsýslustofnun sem tók stjórnsýsluákvarðanir og birti þær þegnunum. Viðskiptavinir 

fengu greitt það sem þeir höfðu rétt á, sem var grunn hugsun Tryggingastofnunar en lítið sem 

ekkert var verið að hugsa út í með hvaða hætti þeir fengu greitt eða hvernig viðskiptavinir 

ættu að sækja um að fá þær greiðslur sem þeir höfðu rétt á. Stofnunin ákvað því að leggja upp 

í viðamiklar breytingar á samskiptum sínum við viðskiptavini sína og aðstoða starfsmenn við 

að taka upp víðtækari þjónustuhugsun. Þegar þjónustan var sett í forgang þurfti stuðning allra 

starfsmanna stofnunarinnar. Til að mynda fóru starfsmenn samskiptasviðs í kynningarferð til 

Osló í mars 2008 og unnu þar þjónustustefnu þjónustumiðstöðvar og kynningamála með 

leiðsögn norskra leiðbeinanda. Hópurinn sat fyrirlestra á vegum norsku 

tryggingastofnunarinnar NAV um þjónustu hennar. Þjónustustefnan tók gildi 5. Maí 2008 og 

fól meðal annars í sér þjónustumarkmið sviðsins, leiðarljós starfsmanna í þjónustu, 

þjónusturamma og fleira. Einnig fóru allir starfsmenn stofnunarinnar á svokallað 

þjónustunámskeið árið 2010 á vegum Gerum betur hf, þar sem Margrét Reynisdóttir fór yfir 

mikilvægi þjónustu og hvernig starfsmenn gætu unnið að bættri þjónustu hjá sjálfum sér. 

Námskeiðinu var einnig ætlað að auðvelda innleiðingu þessarar nýju stefnu stofnunarinnar. Í 
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dag er stofnunin viðurkennd þjónustustofnun og má segja að hún sé framsækin stofnun á 

velferðarsviði, en það kemur heim og saman við stefnu stofnunarinnar (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Stefna TR var sett fram í sex greinagóðum punktum, en fyrsti punkturinn var sá að 

stofnunin stefndi ávalt að því að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu og mæta þörfum 

ólíkra aðila. Má því segja að stofnunin hafi sett þjónustuna í fyrsta sætið. Annar punkturinn 

var að stofnunin ætlaði sér að auka rafræna þjónustu og málsmeðferðir með því að ýta undir 

verkefni á borði við „Mínar síður” (tryggur.is) og vefsíðu stofnunarinnar. Þriðji punkturinn 

var að stofnunin ætlaði sér að sýna frumkvæði og efla umræðu um almannatryggingar til þess 

að þróa velferðarkerfið og skilvirkni þess, í samvinnu við hagsmunaaðila. Fjórði punkturinn 

var að stofnunin stefndi að því að reksturinn yrði ávalt innan fjárheimilda. Með fimmta 

punktinum setti stofnunin sér það að verða faglegur ráðgjafi stjórnvalda um 

almannatryggingar og veita ávalt hagnýtar upplýsingar. Sjötti punkturinn í stefnu TR var sá að 

stofnunin stefndi að því að verða eftirsóttur vinnustaður með gildin traust, samvinna og 

metnaður að leiðarljósi (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.e). 

 Þjónusta var til umræðu á flestum framkvæmdastjórafundum, þá sérstaklega ef 

framkvæmdastjóri einhvers sviðs vildi taka það málefni upp. Því má segja að stofnunin hafi 

verið komin langt á veg með að verða sú framsækna þjónustustofnun sem hún stefndi að taldi 

Sigríður Lillý (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). Með því að 

setja þjónustuna í fyrsta sætið tók stofnunin stórt skref í þá átt að breyta hugsun fólks bæði 

innan hennar og utan. Til þess að geta staðið undir væntingum þurfti stofnunin að verða 

framsækin þjónustustofnun sem gegna ætti lykilhutverki í velferðakerfi Íslands. Partur af 

þessari breytingu yfir í þjónustustofnun var að gefa þjónustueiningu stofnunarinnar hærra 

undir höfði (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

3.2.4 Breytingar á sessi samskiptasviðs í skipuriti Tryggingastofnunar 

Mjög stór breyting á skipulagi stofnunarinnar var gerð er þjónustuver var sett á laggirnar árið 

1999. Mikil viðkvæmni var þó fyrir því að þessi þjónustueining fengi jafnan sess á við hin 

sviðin í skipuriti stofnunarinnar. Það má segja að í stjórnartíð Karls Steinars hafi stofnunin 

verið farin að fóta sig í þá átt að gera þjónustu að sérstöku sviði innan stofnunarinnar, en 

núverandi forstjóri Sigríður Lillý lét þá hugmynd verða að veruleika. Sigríður Lillý lagði til 

við framkvæmdastjórn og stjórn TR að gera Þjónustu-og kynningarsvið (samskiptasvið) 

jafngilt öðrum sviðum innan stofnunarinnar, það myndi þá öðlast sinn eiginn 

framkvæmdastjóra og með honum beina tengingu inn í framkvæmdastjórn stofnunarinnar. 
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Ástæðan fyrir þessu frumkvæði forstjórans var að hún taldi að þar sem stefna TR væri að 

breytast, frá gamaldags skrifræðisstofnun yfir í þjónustustofnun, þá þyrfti að gera þjónustunni 

hærra undir höfði (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Hér á eftir má sjá skipurit fyrir breytingarnar frá árinu 1999 og þar má sjá að 

þjónustumiðstöðin (samskiptasvið), undir þjónustu- og rekstrarsvið, eri oftar en ekki nefnt 

Þjónustusvið. Þó nafn sviðsins gefi til kynna að þjónusta hafi verið megin áhersla sviðsins var 

raunin önnur. Sviðið sá um alla afgreiðslu til viðskiptavina, tölvumál, starfsmannaþjónustu, 

fjárvörslu, fræðslu- og útgáfumál, alþjóðamál og félagsrágjafaþjónustu, ásamt daglegum 

rekstri stofnunarinnar. Markmið sviðsins var að fara þvert á önnur svið og vera ýmist í því að 

veita þjónustu innanhúss eða utan og þess vegna var sviðið kallað þjónustu- og rekstrarsvið. 

Starfsmenn sviðsins voru um það bil 53 talsins árið 1999 (Tryggingastofun ríkisins, 1999). 

 

Mynd 4 Tryggingastofnun 1999 
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Árið 2004 var samskiptasvið, þá þjónustumiðstöð fært til í skipuriti stofnunarinnar. 

Þjónustumiðstöðin gengdi lykilhlutverki varðandi ímynd Tryggingastofnunar gangvart 

viðskiptavinum hennar og var þar því lagður grunnur að viðmóti til viðskiptavina og 

þjónustugæða. Talið var mikilvægt að styrkja stöðu þjónustumiðstöðvar í skipuritinu, því til 

staðfestingar var þjónustumiðstöðin staðsett til hliðar við kjarnaeiningarnar. Átti það að skapa 

gott samstarf á milli þjónustumiðstöðvarinnar og kjarnaeininganna svo snertifletir fyrir 

viðskiptavinina yrðu sem fæstir (Tryggingastofnun ríkisins, 2004). 

Ástæðan fyrir því að samskiptasvið var ekki jafnt á við önnur svið var sú að vikt sviðsins 

var ekki sú sama og annarra sviða innan stofnunarinnar og sjónarmið þeirra sem unnu að 

beinni þjónustu í framlínunni skilaði sér því ekki eins örugglega inn á 

framkvæmdastjóranarfundi og fundi stjórnar. Það má því segja að um visst sambandsleysi 

hafi verið að ræða á milli starfsmanna samskiptasviðs og stjórnar TR (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Lítill vilji var fyrir hendi að sögn Sigríðar Lillý þegar kom að skipulagsbreytingum fyrr en 

búið væri að skilja á milli Sjúkratrygginga Íslands og Tryggingastofnunar, en það var gert 

1.október 2008 (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). Þó hafði 

aðskilnaðurinn ekki áhrif á verkefni samskiptasviðs þar sem samningur var undirritaður sem 

fól í sér að verkefni sviðsins héldust nærri óbreytt og sér sviðið því áfram um þjónustu fyrir 

Sjúkratryggingar Íslands. Forstjóri TR lagði ríka áherslu á að fara strax í undirbúning fyrir 

skipulagsbreytingarnar, svo að nýtt skipulag væri til reiðu er aðskilnaðurinn gengi í garð. Því 

var fljótt byrjað að vinna að breyttu skipulagi stofnunarinnar, því um leið og hún klofnaði í 

Mynd 5 Tryggingastofnun 2004 
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tvær stofnanir var nýtt skipurit tilbúið og tók það strax gildi (Tryggingastofnun ríkisins, 

2008b). 

Sú ákvörðun var tekin að setja kynningarmál og þjónustumál saman á eitt svið með sér 

framkvæmdastjóra. Það má segja að samskiptasvið (þjónustu- og kynningarsvið) hafi verið 

utangátta í skipulagi stofnunarinnar og þeim því ekki sinnt með sama hætti og önnur svið 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2007b). Við gerð skipurits Tryggingastofnunar haustið 2008 var 

það ósk Sigríðar Lillý forstjóra að þjónustu- og kynningarmálasvið (samskiptasvið) yrði 

fullgilt svið við hlið upplýsingatæknisviðs í skipuritinu. Til þess að samskiptasvið yrði fullgilt 

svið í skipuriti TR gerði forstjórinn forstöðumann sviðsins, Þorgerði Ragnarsdóttur, að 

framkvæmdastjóra með fulla setu í framkvæmdastjórn stofnunarinnar.  Áður heyrði sviðið 

undir annað svið sem nefndist þjónustu- og rekstrarsvið en framkvæmdastjóri þessa sviðs sat 

framkvæmdastjórnarfundi, ekki forstöðumaður þjónustumiðstöðvar (samskiptasviðs). Því var 

ávalt ein manneskja á milli samskiptasviðs og forstjóra. Forstöðumaður samskiptasviðisins 

átti enga fasta tíma hjá forstjóra né átti rétt á setu á framkvæmdastjórafundum. Það má því 

segja að Sigríður Lillý hafi farið bakdyramegin að stofnun sérstakts þjónustusviðs með sinn 

eigin framkvæmdastjóra. Því til þess að fá þjónustuna inn í umræður 

framkvæmdastjórnarinnar gerði hún forstöðumann þjónustu- og kynningarmála 

(samskiptasviðs), Þorgerði Ragnarsdóttur, að ritara framkvæmdastjórnafundanna. Gat hún þá 

setið fundina sem ritari og haft tillögurétt á fundunum. Þetta gerði hún í desember 2007, áður 

en þjónustu- og kynningarsvið (samskiptasvið) varð að viðurkenndu sviði með 

framkvæmdastjóra  (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Þann 1. desember 2011 tók nýtt skipulag gildi hjá Tryggingastofnun, en tillaga að breyttu 

skipulagi kom frá Sigríði Lillý og var lögð fyrir á stjórnarfundi þann 11. nóvember 2011. Með 

þessu breytta skipulagi var nafni þjónustu- og kynningarsviðs breytt í samskiptasvið. Ástæðan 

fyrir nafnabreytingunni var sú að í starfi stofnunarinnar eru heiti sviða mikið notuð og því er 

mikilvægt að þau séu þjál í notkun og vísi skýrt til verkefna viðkomandi sviðs. Þó að 

samskiptasvið sinnti þjónustu við viðskiptavini var áhersla stofnunarinnar sú að þjónusta væri 

ekki einskorðuð við eitt svið heldur væri hún mikilvægur þáttur í starfi allra starfsmanna og 

því geti TR kallað sig þjónustustofnun. Starfsmenn annarra sviða eru í sumum tilvikum í 

beinum samskiptum við viðskiptavini, einstaklinga, hagsmunahópa, stjórnvöld eða aðrar 

stofnanir. Einnig hefur þeirri hugsun vaxið ásmegin að þegar viðskiptavinur leitar til 

stofnunarinnar þá séu um samskipti að ræða fremur en um einhliða þjónustu. Einnig með 

þessum breytingum verða „Mínar síður “/tryggur.is færðar til samskiptasviðs því sá vefur er 
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orðinn virk gagnkvæm samskiptaleið á milli stofnunarinnar og viðskiptavina hennar. Þar sem 

„Mínar síður” eru partur af samskiptum stofnunarinnar þá þótti það við hæfi að flytja það 

verkefni til samskiptasviðs (Tryggingastofnun ríksins munnleg heimild, 28. nóvember, 2011). 

Hér fyrir neðan má sjá skipurit Tryggingastofnunar eins og það var árið 2011. Þar er 

samskiptasvið orðið jafn rétthátt hinum sviðum stofnunarinnar og má því segja að stofnunin 

geti kallað sig þjónustustofnun þar sem þjónusta hlýtur jafn háan sess og önnur mál hennar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 Tryggingastofnun 2011 

3.2.5 Frumkvæði að upplýsingamiðlun 

Tryggingastofnun hafði áður fyrr nánast ekkert frumkvæði að upplýsingaveitingu samkvæmt 

Sigríði Lillý, forstjóra stofnunarinnar (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. 

nóvember 2011). TR auglýsti t.d ekki í fjölmiðlum landsins ef einhverjar breytingar áttu sér 

stað hjá stofnuninni eða einhverjar mikilvægar bréfasendingar fóru út. Fólk fékk því einungis 

fregnir af breytingum í gegnum bréf stofnunarinnar eða sem breytingu á greiðslum frá 

stofnuninni. Hafði það í för með sér að viðskiptavinir leituðu til stofnunarinnar eftir 

upplýsingum sem olli oft á tíðum miklu álagi á þjónustuleiðir hennar. TR var einnig ávalt í 

varnarhlutverki þegar það kom að upplýsingaflæði. Ef gagnrýni á stofnunina birtist í 

fjölmiðlum þá kom andsvar frá Tryggingastofnun, en oftast kom svarið of seint sem olli því 

að erfitt var að verja ímynd stofnunarinnar (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. 

nóvember 2011). 
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Upplýsingamiðlun TR gat verið á ýmsu formi, t.d. fréttatilkynning í fjölmiðlum og á 

vefsíðu stofnunarinnar, fundir með hagsmunasamtökum og fagaðilum, auglýsing í 

fjölmiðlum, bæklingagerð og margt fleira sem fól í sér að koma upplýsingum til almennings 

og viðskiptavina stofnunarinnar. Það mætti segja að alltaf hafi verið hægt að gera betur og var 

upplýsingaflæði til og frá Tryggingastofnun gott dæmi um slíkt. Því taldi Sigríður Lillý að til 

þess að stofnunin eða starfsheildin mundi vinna vel þyrfti hún að nýta alla sýna krafta til þess 

að tryggja að upplýsingaflæðið yrði eins gott og kostur væri á. Upplýsingar um réttindi og 

þjónustu stofnunarinnar þyrftu að flæða frá þeim sem höfðu þær til þeirra sem þurftu þær. Til 

að það gæti gerst þurfti margt að vera í lagi. Ekki einungis að upplýsingum væri komið á 

framfæri, heldur þyrfu móttökuskilyrðin að vera í lagi. Þess vegna hafði stofnunin t.d. verið 

að vinna að því að auka upplýsingastreymi innanhúss með ýmsum hætti á borði við bætt kerfi 

og námskeið fyrir starfsmenn. TR bar einnig skylda til að upplýsa viðskiptavini sína um 

réttindi þeirra og þær breytingar sem á þeim kunnu að eiga sér stað. Stofnunin var og er því 

ávalt að leita nýrra upplýsingaleiða og hafa kynningarmál stofnunarinnar staðið vaktina í þeim 

efnum (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). Þeir sem ákváðu 

að breytinga væri þörf voru forstjóri og framkvæmdastjórn TR. Til þess að afla ákvörðuninni 

stuðnings þurfti að gegnsýra alla starfsemina með breyttum hugsunarhætti, að stofnunin ætti 

ekki að liggja á réttindum fólks eins og dreki á gulli heldur vera opin og reiðubúin til að 

aðstoða hugsanlega viðskiptavini sína. Stofnunin byrjaði því að auglýsa í fjölmiðlum hvaða 

réttindi væri að finna hjá henna og hvernig hægt væri að nálgast þau (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Áður fyrr, er upp komu aðstæður sem stofnunin var ekki undirbúin fyrir. fór allt í pattstöðu 

og oftar en ekki var brugðist við aðstæðum með stórum ákvörðunum. Í dag tekur stofnunin 

stórar ákvarðanir er slíkar aðstæður koma upp, en gerir það þó með mun skipulegri hætti. T.d. 

ef slæm umfjöllun í fjölmiðlum birtist þá fer stofnunin ekki í pat heldur sendir stofnunin frétt 

eða grein með útskýringu strax  til fjöldmiðla eða setur upplýsingar á vefsíðu sína, ef við á. Ef 

gagnrýnin kemur t.d. frá einhverjum hóp eða einstakling þá eru þeir oftar en ekki boðaðir 

strax á fund hjá stofnuninni og þannig strax tekið á málinu (Sigríður Lillý Baldursdóttir 

munnleg heimild, 28. nóvember 2011). Stofnunin bregst þannig við gagnrýni eða rangfærslum 

eins og hefur verið gert, en þó hefur stofnunin reynt að auka frumkvæði sitt í upplýsingagjöf. 

Samkvæmt Sigríði Lillý vantaði mikið uppá upplýsingagjöf frá TR, en með þessari auknu 

upplýsingagjöf átti stofnunin að koma á framfæri hvað hún væri að gera, hver stofnunin væri 

og hverju hún stæði fyrir. Með þessum hætti væri meiri möguleiki fyrir stofnunina að stjórna 

umræðunni um sig sjálfa, ekki einungis bregðast við einhverri neikvæðri umræðu í 
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fjölmiðlum.  Þó verst stofnunin neikvæðri umfjöllun áfram, en í dag hefur hún líka frumkvæði 

að miðlun upplýsinga. Tryggingastofnun tók því upp á því að auglýsa t.d. (skjáauglýsingar, 

útvarpsauglýsingar og f.l.). Samkvæmt Sigríði Lillý forstjóra auglýsir stofnunin nú þegar 

réttindi hafa breyst eða koma þarf öðrum mikilvægum upplýsingum til viðskiptavina eða 

almennings. Stofnunin er þar með einnig orðinn gerandi í staðinn fyrir að vera ávalt verjandi. 

Í dag eru skrifaðar greinar í blöð og tímarit ásamt því að hafa fastan greinadálk sem kallast 

„þinn réttur“ í dagblöðum þar sem ýmis réttindi innan stofnunarinnar eru kynnt. Hugmyndin 

að þessari ákvörðun kom samfara þeim ákvörðunum að fækka bréfum til viðskiptavina, og 

ákvað því framkvæmdastjórn stofnunarinnar að byrja að auglýsa í fjölmiðlum (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Þess má geta að samkvæmt fjölmiðlakönnun sem gerð var árið 2006 voru 493 umfjallanir 

um TR í helstu fréttablöðum á Íslandi og 134 umfjallanir í ljósvakamiðlum. Niðurstöðurnar 

voru þær að 78,8% umfjallana voru hlutlausar, 14,1% neikvæðar og 7,1% jákvæðar, má því 

segja að neikvæða hlutfallið sé um 10% af heildarumfjöllun fjölmiðla (Fjölmiðlavaktin, 

2006). 

Árið 2010 var gerð samskonar fjölmiðlagreining og það ár birtust 211 fréttir/greinar um 

TR í fréttablöðum á Íslandi. Í ljósvakamiðlum voru 68 fréttir um stofnunina. Niðurstöðurnar 

voru þær að 73% af umfjölluninni var hlutlaus, 12,8% var neikvæð og 14,2% umfjöllunar  var 

jákvæð (CreditInfo, 2010). 

Með því að bera þessar tvær greiningar saman má sjá að Tryggingastofnun hefur 

væntanlega verið að gera eitthvað rétt hvað varðar eflingu jákvæðrar umræðu í fjölmiðlum. 

Þess má geta að Sjúkratryggingar Íslands klufu sig frá Tryggingastofnun árið 2008 og  

útskýrir það e.t.v. fækkun umfjallana í fjölmiðlum. Jákvæðum umfjöllunum hefur fjölgað 

hlutfallslega og á kostnað neikvæðrar umfjöllunar.  

Framkvæmdastjórn og samskiptasvið, þó sérstaklega kynningarmál hófu aukna 

upplýsingagjöf til viðskiptavina þar sem þeir eru væru staddir. Upplýsingagjöfin miðaði við 

að reyna að hitta á viðskiptavini á t.d. bankakynningum fyrir ellilífeyrisþega og fleiri fundum, 

kynningum og stöðum þar sem áætlað var að einhver fjöldi viðskiptavina gæti verið á. T.d. 

hefur Landsbankinn haldið slíka fundi og fengið Tryggingastofnun til að vera með erindi.  

Stuðningurinn við þetta verkefni var fenginn frá framkvæmdastjórn í gegnum umræður og 

einnig var falast eftir stuðningi frá hagsmunaaðilum. Framkvæmdastjórn og samskiptasvið / 

kynningarmál leiddu þetta áfram með blessun Tryggingaráðs (Sigríður Lillý Baldursdóttir 

munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 
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3.2.6 Þróun nýrra rafrænna þjónustu-og samskiptaleiða 

Nýjir tímar kölluðu á nýjar lausnir og þjónustu og má segja að TR hafi ekki farið halloka 

undan því. Tækninni hafði fleygt fram og hefur stofnunin reynt að nýta sér allar þær 

tækninýjungar sem boðist hafa til þess að bæta þjónustu sína með tilliti til viðskiptavinanna 

og möguleika þeirra á nýtingu nýjunganna. TR hefur því reynt að sníða sér stakk eftir vexti 

með viðskiptavini sína í huga og það fé sem var í boði (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg 

heimild, 28. nóvember 2011). 

Til þess að geta afmarkað og fundið út hvert úrlausnarefnið var í sambandi við þjónustu 

voru haldnir fundir með fagaðilum og hagsmunahópum. Á þessum fundum voru vandamál 

rædd og lausnir oftar fengnar með umræðum á milli þessara aðila. „Þessi samvinna var því 

mjög mikilvæg fyrir Tryggingastofnun og alla þá aðila sem þurftu að gæta hagsmuna sinna 

hjá stofnuninni“ að sögn Sigríðar Lillý (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. 

nóvember 2011). Í mörgum tilfellum höfðu viðskiptavinir stofnunarinnar haft orð á því að það 

væri erfitt að fá þjónustu hjá henni vegna mikils biðtíma, þó aðallega í síma. Margir 

viðskiptavinanna höfðu ekki séð sér fært á að bíða eftir afgreiðslu í símaveri stofnunarinnar 

eða þjónustuverinu. Þjónustukönnun frá 2007 benti á að viðskiptavinum stofnunarinnar þótti 

biðtími eftir sambandi við skiptiborð ansi langur. Hjá þeim viðskiptavinum sem hringdu í 

stofnunina þá fannst 62,7%% biðtíminn vera of langur eftir svörun á skiptiborði. Þar af fannst: 

68% almennings, 47,4% ellilífeyrisþega, 71,7% tímabundið veikir, 59,4% örorkulífeyrisþega, 

50% foreldra barna með sérþarfir biðtíminn vera of langur. Samkvæmt sömu könnun fannst 

nær helmingi viðskiptavina biðtíminn vera of langur eftir að fá samband við starfsmann sem 

gat aðstoðað þá, en 49,7% af svarendum kannanarinnar voru á þeirri skoðun. Þar af fannst: 

40% almennings, 56,3% ellilífeyrisþega, 56,4% tímabundið veikir, 50% örorkulífeyrisþega, 

36,9% foreldra barna með sérþarfir biðtíminn vera of langur (Capacent Gallup, 2007). Sökum 

þessa langa biðtíma fannst stofnuninni að þrýstingur væri að myndast til að finna úrlausn á 

biðtímavandamálinu. Ein lausnin var að finna upp fleiri þjónustuleiðir, önnur að efla 

símaverið, eða hefja kynningar fyrir viðskiptavini þar sem þeir væru staddir og svo síðast en 

ekki síst að koma með rafræna þjónustu. Því miður var biðtímaþátturinn ekki kannaður í 

þjónustukönnunum Capacent Gallup 2008 og 2010 svo ekki er hægt að gera samanburð. 

Draumsýn forstjóra TR í sambandi við þjónustu stofnunarinnar var að Tryggingastofnun 

yrði að einskonar McDonalds-afgreiðslustofnun (one stop shop), það er að segja að það yrði 

tryggt að allir fengju sömu afgreiðslu, þjónustu og vöru hvaðan sem þeir kæmu hvort sem þeir 

sóttu þjónustuna í þjónustuver eða í umboð stofnunarinnar hjá sýslumönnum (Sigríður Lillý 
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Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). Þó voru hugmyndir um bætingu 

þjónustu stofnunarinnar fengnar héðan og þaðan, þó mest frá systurstofnunum hennar á 

norðurlöndunum. Einnig horfði stofnunin til stofnana hér innan lands, má þar t.d. nefna 

skattinn, vinnumálastofnun og íslensku bankana. Stofnunin reyndi einnig að tileinka sér allt 

það nýjasta í tækni lausnum sem í boði var og uppskar mikla þjónustuaukningu vegna þessa. 

Stofnunin reyndi líka að nýta öll þau tækifæri sem henni gáfust til að læra eitthvað nýtt. Til 

dæmis hefur hún fengið fagaðila til þess að kynna fyrir sér  allskonar nýjungar, ásamt því að 

senda framkvæmdastjórana á endurmenntunarrnámskeið t.d. hjá Háskóla Íslands og öðrum 

mennta stofnunum/fyrirtækjum til þess að afla þekkingar um starfshætti og nýjungar sem í 

boði eru. Til þess að styrkja símaverið enn frekar ákvað stofnunin að fjárfesta í nýju símkerfi 

og átti það að verða mikil þjónustubæting, þar sem eldri símkerfi hrundi oft er mikið álag var 

á stofnuninni. Einnig vann stofnunin að því að nýta umboð sín betur hjá 

sýslumannsembættunum með því að efla þjónustu þeirra við viðskiptavini, því þau eru með 

helminginn af viðskiptahópi TR á sínum snærum. Framtíðarplön stofnunarinnar með umboðin 

eru samkvæmt Sigríði Lillý forstjóra að virkja t.d. umboðin enn betur í símsvörun með þeim 

hætti að símhringingar sem ná ekki inn í þjónustuver fari yfir á umboð sem getur þá svarað 

símtölunum, við það ætti álag á þjónustuver stofnunarinnar að minnka til muna (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011).  

Þær þjónustuviðbætur sem hafa haft hvað mest áhrif á störf og þjónustu 

Tryggingastofnunar eru rafrænu þjónustuviðbæturnar á borði við „Mínar síður“  ræfrænu 

þjónustusíðu stofnunarinnar ásamt vefsíðu stofnunarinnar og netsamtalinu sem á henni er.  

3.2.6.1  Rafræn þjónusta 

Fyrstu skrefin að rafvæðingu Tryggingastofnunar voru tekin er Karl Steinar, þáverandi 

forstjóri stofnunarinnar, réði fyrsta tölvumenntaða manninn, Sigurþór Örn Guðmundsson til 

starfa. Ásamt því að stofna sérstaka tölvudeild innan stofnunarinnar. Með þessari breytingu 

jókst áhugi á tækninýjungum hjá stofnuninni til muna og ákvað því Karl Steinar að verða við 

þeim hugmyndum að kanna sérstaka rafræna þjónustu.  Lögð var áhersla á að öll þjónusta 

stofnunarinnar yrði liprari og aðgengilegri. Þess vegna varð eitt af markmiðum stofnunarinnar 

að færa þjónustuna nær fólkinu,  tölvurnar urðu því fyrir valinu. Helstu fyrirstöðurnar voru þó 

naumar fjárveitingar til verkefnis á borði við þetta. Því í raun voru fjárveitingar til 

stofnunarinnar,  sem ekki voru miklar eina féð sem fékkst í verkefnið. Þó eftir að Sigurþór var 

ráðinn hóf stofnunin að þróa fyrsta rafræna verkefni sitt, en það var að setja upp 

lyfjaeftirlitskerfi þar sem allir lyfseðlar fóru á  rafrænt form. Beitti Karl Steinar sér mjög svo 
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fyrir því verkefni. Í framhaldi af þessu verkefni fór Tryggingastofnun að huga að vefsíðu 

stofnunarinnar www.tr.is (Kristján Jónsson, 1999 og Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 

14. desember, 2011). 

3.2.6.1.1 Vefsíða Tryggingastofnunar og netsvar 

Karl Steinar vildi ganga enn lengra í rafvæðingunni, því hann vildi spara fólki sporin. Til að 

mynda kom Tryggingastofnun sér upp nútíma vefsíðu árið 1996 en 22. júní 1995 var lénið 

www.tr.is fyrst skráð. Karl Steinar tók ákvörðunina í samráði við yfirstjórn stofnunarinnar en 

vefurinn var hannaður af starfsmanni stofnunarinnar án nokkurra sérstakra fyrirmynda. 

Vefsíðan bjó yfir grunnupplýsingum um Tryggingastofnun sem var talið mjög framsækið á 

þeim tíma því stofnunin var til að mynda fyrst Tryggingastofnana á norðurlöndunum til að 

koma sér upp vefíðu sem  átti að koma upplýsingum hratt og örugglega til fólks, samkvæmt 

Karli Steinari. Í byrjun mátti þar finna ítarlegar upplýsingar er varða almannatryggingar. Til 

dæmis var inni á síðunni hjálpartækjalisti, reglur Tryggingastofnunar, handbók 

Tryggingastofnunar sem áður var gefin út í fjölrituðu formi, handbók lækna og fleira. 

Markmið Tryggingastofnunar var og er að nýta tölvutæknina eins og mögulegt er, því frá og 

með þeim tíma er síðan fór í loftið stefndi hratt í það að hvert einasta heimili hefði tölvu og 

aðgengi að interneti. Þróunin var mjög hröð. Samkvæmt Karli Steinari var stefna 

Tryggingastofnunar að hægt væri í nánustu framtíð að sækja um hverskonar greiðslur á 

rafrænan hátt, samhliða því að hægt væri að reikna út upphæðir greiðslna og fá allar 

upplýsingar sem viðskiptavinurinn þarfnast með þeim hætti (Karl Steinar Guðnason munnleg 

heimild, 5. nóvember 1999). 

Þann 8. desember 2006 á 70 ára afmæli sínu var síðan færð í nútímalegra horf með 

andlitslyftingu og auknu magni upplýsinga sem finna mátti á síðunni. Má þar nefna t.d. öll 

eyðublöð stofnunarinnar. Markmið stofnunarinnar við undibúning vefsins var að bæta 

þjónustuna við alla þá sem eiga erindi við hana. Lagt var upp með að gera vefinn lifandi, 

aðgengilegan og greinagóðan með sérstöku tilliti til mismunandi þarfa væntanlegra notenda 

(Tryggingastofnun, 2007d). Í forstjóratíð Sigríðar Lillý hefur Tryggingastofnun verið að þróa 

rafræna þjónustu sína mjög hratt og á síðustu árum  hafa nýjar leiðir á borð við „Mínar síður” 

(tryggur.is) verið teknar í notkun til þess að auðvelda upplýsinga- og þjónustuflæðið til og frá 

stofnuninni. Heimasíða TR var og er í stanslausri þróun en í maí 2008 var í fyrsta sinn 

viðskiptavinum stofnunarinnar boðið að nýta sér svokallað“ netsvar TR“  þar sem mátti 

komasti í beint samband við þjónustufulltrúa í gegnum internetið.  

http://www.tr.is/
http://www.tr.is/
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Hlutverk vefsins www.tr.is var samkvæmt vefstefnu Tryggingastofnunar  að nýta nútíma 

tækni í þágu allra þeirra sem hafa nýtt sér þjónustu eða starfa með Tryggingastofnun. 

Vefurinn færði því þjónustu og almannatryggingar nær öllum, óháð búsetu. Þjónusta vefsins 

var byggð á jafningjagrundvelli eftir því sem tæknin leyfði. Það má því segja að vefurinn hafi 

verið leið til þess að veita þjónustu, auka hagræðingu, auðvelda vinnu starfsmanna TR, bæta 

ímynd stofnunarinnar og betrumbæta aðgengi almennings að almannatryggingum með 

aukinni fjölbreytni.  Markmið síðunnar var sem sagt að halda uppi upplýsingagátt þar sem 

lifandi, aðgengilegar, öruggar, nýjar, réttar og gagnlegar upplýsingar mætti finna um hvers 

kyns réttindi og þjónustu sem stofnuninni var falið að veita. Einnig var markmið vefsins að 

taka mið af þörfum mismunandi þjóðfélagshópa og hefur vefurinn því meðal annars fengið 

aðgengisvottun sérfræðinga. Upplýsingarnar sem vefurinn veitti hafa verið endurskoðaðar 

reglulega af sérfræðingum Tryggingastofnunar og því hefur verið hægt að treysta á þær 

upplýsingar sem hann veitir (Tryggingastofnun ríkisins, 2007d). 

Umsjón með vefnum var í höndum kynningarmála Tryggingastofnunar, en stafsmaður 

þeirra var einnig titlaður vefstjóri. Annaðist sá starfsmaður daglegt viðhald vefsins ásamt því 

að hafa yfirumsjón með þróun hans. Forstöðumaður kynningarmála var og er þó 

ábyrgðarmaður vefsins sem og formaður sérstaks vefhóps. Vefhópur var starfræktur innan 

stofnunarinnar undir stjórn forstöðumanns kynningarmála og var hann skipaður fulltrúum frá 

sviðum og deildum Tryggingastofnunar. Fulltrúar þessa hóps ákváðu á hverju ári ábyrgð 

hvers og eins og leggja þeir fram tillögur að efni og umbótum á vefnum. Hver fulltrúi var og 

er ábyrgur fyrir því að uppfæra og leiðrétta efni og upplýsingar frá sinni starfseiningu. 

Vefhópurinn hittist og ræður ráðum sínum eftir þörfum en þó eigi sjaldnar er einu sinni í 

mánuði. Fulltrúar hópsins fylgjast með tækifærum sem vefurinn býður uppá.  Því það má 

sífellt finna nýjar leiðir til að nýta vefinn sem samskipta- og þjónustuvettvang 

(Tryggingastofnun ríksins, 2007d). 

Í dag bíður vefurinn upp á margþættar upplýsingar. Inni á honum er að finna allar helstu 

upplýsingar um þá þjónustu sem stofnunin býður. Vefurinn er ekki eingöngu ætlaður 

viðskiptavinum, heldur er hann einnig góð sýn inn í félagsmálakerfi landsins. Á vefnum má 

finna allar umsóknir sem viðskiptavinurinn þarfnast, en hægt er að prenta þær út og skila inn 

til stofnunarinnar með bréfpósti eða komu i þjónustuver/umboð. Vefsíðan býður einnig upp á 

reiknivél lífeyris þar sem viðskiptavinir geta sett inn upplýsingar um sig og reiknað út hversu 

háa lífeyrisgreiðslu viðkomandi mun fá í samræmi við þær forsendur sem settar eru inn í 

reiknivélina. Hægt er að finna upplýsingar um stofnunina sjálfa, uppgjörsmál, 

http://www.tr.is/
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starfsmannamál, sögu stofnunarinnar, tengla við aðrar þjónustusíður, fréttir og tilkynningar. 

Einnig býður www.tr.is upp á þann möguleika að ná sambandi við þjónustufulltrúa rafrænt, á 

opnunartíma stofnunarinnar í gegnum netsvar TR. 

Á vefsíðunni er hægt að tengjast beint við þjónustufulltrúa í gegnum svokallað netsamtal. 

Netsamtal þetta virkar eins og samskiptaforritið MSN, það er að segja að viðskiptavinur 

stofnunarinnar skrifar skilaboð til þjónustufulltrúa og hann svarar með skriflegum skilaboðum 

til baka. Ef þjónustufulltrúi er ekki við getur viðskiptavinurinn skilið eftir skilaboð og haft 

verður samband við þá með tölvupósti. Netsvar TR getur þjónustað alla þá sem hafa aðgang 

að tölvu, en getur þó einkum aðstoðað t.d. fatlað fólk sem á í erfiðleikum með að ferðast, 

heyrnar- og mállaust folk eða geðfatlað fólk sem á t.d. í erfiðleikum með bein samskipti. 

3.2.6.1.2 Tölvupóstur Tryggingastofnunar 

Ein af þeim samskiptaleiðum sem TR býður upp á er tölvupóstur. Stofnunin hefur yfir að ráða 

netfanginu tr@tr.is sem er sameiginlegt netfang fyrir öll svið stofnunarinnar. Á hverjum degi 

fer samskiptasvið yfir þá pósta sem berast og er þeim svarað eða þeir áfram sendir á rétt svið. 

Einnig býr stofnunin yfir netföngum þeirra deilda sem vinna með ákveðin mál, sbr. 

fjolskyldumal@tr.is sem er netfangið hjá þeirri deild sem sér um meðlagsmál, barnalífeyri og 

það sem snýr að barnafjölskyldum. Viðskiptavinum er þá boðið að senda beint á þessar deildir 

ef ekki næst t.d. í þær í síma. 

3.2.6.1.3 Mínar síður / tryggur.is  

Gefðu manni að borða þá verður hann ekki svangur í einn dag, kenndu honum að veiða og 

hann getur séð um sig sjálfur. Það má segja að þetta séu óopinber einkunnarorð Tryggs, 

þjónustuvefs TR sem nú er kallaður „Mínar síður“, stærsta rafræna verkefnis 

Tryggingastofnunar. Markmið rafrænu þjónustunnar var sem sagt að viðskiptavinurinn 

afgreiddi sig sjálfur og fengi þannig bestu þjónustu sem völ væri á (Bragi Leifur Hauksson 

munnleg heimild, 28. október, 2011). 

Verkefnið „Mínar síður“, eða tryggur.is eins og það hét til 1. desember 2011, er verkefni 

sem gangsett var af Tryggingastofnun sumarið 2007. „Mínar síður“ áttu að verða rafrænn 

þjónustuvefur fyrir stofnunina. Sigríður Lillý núverandi forstjóri var áður framkvæmdastjóri 

þróunarsviðs, en þar kviknaði hugmyndin að rafrænni þjónustu stofnunarinnar.  Hugmyndin 

hafði verið að gerjast um þó nokkurn tíma hjá stofnuninni. Þegar Bragi Leifur Hauksson hóf 

störf hjá stofnuninni varð hann sú innspýting sem þurfti til að koma verkefninu á rétta braut. 

Bragi Leifur byrjaði á því að breyta stefnu verkefnisins, en sú sýn sem utanaðkomandi 

verktaki hafði á verkefninu var engan vegin eins og best varð á kosið,  Bragi Leifur lagði 

http://www.tr.is/
mailto:tr@tr.is
mailto:fjolskyldumal@tr.is
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áherslu á trausta umgjörð sem raða mætti þjónustu inn í og veita aðgang að um leið og hún 

væri tilbúin. Þarna var byggt á reynslu skattsins og fleiri aðila sem sett höfðu upp öfluga 

þjónustuvefi.  

Í lok ágúst 2008 komst frum útgafa rafrænu þjónustunnar „Mínar síður“ í loftið á slóðinni 

www.tryggur.is. Var það einmitt í takt við yfirlýsingar stofnunarinnar. Samkvæmt yfirlýsingu 

forstjóra TR, Sigríðar Lillý Baldursdóttur, var markmið Tryggingastofnunar að „standa fremst 

í flokki stjórnsýslustofnana í gagnvirkri rafrænni þjónustu við borgarana“ (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011 og Bragi Leifur Hauksson munnleg 

heimild, 2011e.d.). 

3.2.6.1.3.1 Þjónustan ekki nægilega öflug né í takt við tímann 

Það má segja að rafræna þjónustan hafi lagt af stað með áætlun sem gekk út á að hugsa stórt, 

byrja smátt en þróa hratt þjónustuvef þennan og eiga góða samvinnu við Ríkisskattstjóra og 

forsætisráðuneytið (Ísland.is) (Sigríður Lillý Baldursdóttir og Bragi Leifur Hauksson munnleg 

heimild, e.d.). Markmiðið með „Mínar síður“ er og hefur ávalt verið að sögn Braga Leifs að 

bæta þjónustu Tryggingastofnunar því hún var ekki nægilega öflug né í takt við tímann. Árið 

2008 höfðu þó nokkrar stofnanir á Íslandi tekið upp rafrænar þjónustusíður og því þótti 

kærkomið að Tryggingastofnun tæki upp eina slíka, en til þess að koma rafrænni þjónustusíðu 

á borð við „Mínar síður“ upp í loftið þurfti að vera til staðar samstillt átak sem kræfist þess að 

allir tækju þátt í því. Án stuðnings stjórnenda, stjórnmálamanna og starfsfólks væri málið 

dautt. Einnig þurfti að verða stofnuninni út um fjármagn til þess að halda verkefninu á floti 

ásamt mikilli samvinnu við aðrar stofnanir (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, e.d.). 

Markmið verkefnisins var því að: 

Auðvelda öllum viðskiptavinum aðgang að þjónustu Tryggingastofnunar, auka 

skilvirkni, bæta gæði þjónustunnar og hraða hennar og draga stórlega úr of- og 

vangreiðslum. Markmiðið er notendavæn og skilvirk þjónusta án biðraða (Bragi 

Leifur Hauksson, 2008). 

Samkvæmt verkefniságripi  „Mínar síður” /Tryggur.is var lagt upp með þónokkrar 

væntingar til verkefnisins. Sá ávinningur sem talið var að mundi hafast úr verkefninu var 

tvennskonar: 

http://www.tryggur.is/
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Ávinningur viðskiptavina 

 Betra aðgengi að upplýsingum og þjónustu 

 Auðveldari skil upplýsinga og gagna 

 Réttari niðurstaða strax 

 Betri þjónusta 

 Ánægðari viðskiptavinir 

Ávinningur stofnunar 

 Réttari gögn 

 Minni innsláttur á gögnum  

 Auðveldari úrvinnsla 

 Ánægðari starfsmenn (Bragi Leifur Hauksson, 2008). 

3.2.6.1.3.2 Stuðningur við verkefnið 

Stuðningur við verkefnið var ekki mikill hjá ráðuneytunum þar sem þau horfa ekki endilega á 

stofnanir sem þjónustustofnanir og má því segja að margt sem hefur verið gert til þess að bæta 

þjónustuna hafi komið fram þrátt fyrir ráðuneytin í staðin fyrir að leitast eftir stuðning frá 

þeim. (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, 28. október, 2011). 

Mis mikinn stuðning var að finna innan stjórnar Tryggingastofnunar þó svo að flestir lýstu 

yfir stuðning sínum. Forstjóri TR, Sigríður Lillý Baldursdóttir stóð samt sem áður þétt við 

bakið á verkefninu og tók virkan þátt í að kynna verkefnið fyrir öðrum stjórnendum 

stofnunarinnar ásamt Braga Leifi. Til þess að fá hugmyndina samþykkta þurfti að eyða miklu 

púðri í kynningar á hvað væri hægt að gera og hvernig væri hægt að framkvæma verkefnið. 

Það er ekki hægt að setjast einungis niður og byrja að forrita eitthvað því það þarf að selja 

hugmyndina bæði innanhúss og utan til þess að verkefnið gangi. Samhliða kynningunum 

þurfti  einnig að vinna náið með starfsmönnum stofnunarinnar að verkefninu svo það varð 

sem best úr garði gert. „Mínar síður“ eru unnar í náinni samvinnu við öll svið 

Tryggingastofnunar, því er mikilvægt að stjórnendur styðji verkefnið fullkomlega (Bragi 

Leifur Hauksson munnleg heimild, 28. október, 2011). 

Til þess að fá verkefnið samþykkt þurfti það að verða sér út um fjármagn. Það fékkst frá 

ráðuneytinu í einhvern tíma ásamt því að sótt var í svokallaða upplýsingasamfélagssjóði. Til 

að byrja með voru styrkirnir veglegir frá sjóðinum, en með hruninu 2008 lækkuðu þeir 

töluvert og eru nú um 8-10 milljónir á ári, sem hjálpar vegna niðurskurðar í rekstri 
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Tryggingastofnunar sem þurfti að minka það fé sem færi í verkefnið. Aukin krafa um 

niðurskurð og þar að leiðandi aukin krafa um lækkun rekstrarkostnaðar hjá stofnunum var 

samt einnig partur af því að „Mínar síður“ urðu að veruleika. Ástæðan fyrir því er sá að einn 

af kostunum við rafræna þjónustu er sá að hægt er að skera verulega niður póstburðargjöld hjá 

stofnuninni með því að láta bréfin inn á „Mínar síður“ í staðinn. Einnig felst í þessu verulegur 

tímasparnaður hjá starfsfólki stofnunarinnar og því er hægt að nýta starfsfólkið til annarra 

verka. Það má segja að með hruninu varð sá valkostur að taka ekki upp rafræna stjórnsýslu úr 

sögunni, því leita þurfti allra leiða til þess að rúma starfsemina innan fjárlaga (Bragi Leifur 

Hauksson munnleg heimild, 28.október, 2011). 

3.2.6.1.3.3 Þróun verkefnisins 

Það má með sanni segja að „Mínar síður“ hafi orðið til korter í hrun og hefur þróun 

verkefnisins einkennst mjög af því. Með hruninu breyttust áherslur á það hvað ætti að koma 

inn á „Mínar Síður“ en vegna hrunsins 2008 var strax lögð meiri áhersla á skjalabirtingu, því í 

þar voru peningar sem hægt var að spara með því að minka pappírsflóðið. Sýn Braga Leifs á 

verkefnið hefur ávalt verið á þá leið að það ætti að auka þjónustuna og efla hana með því að 

setja viðskiptavininn í öndvegi, þar sem Tryggingastofnun státar sig af því að vera 

þjónustustofnun. Í byrjun var lagt upp með lista af hlutum sem æskilegt var að koma á síðuna, 

þjónusta, rafræn skjöl, umsóknir og þar fram eftir götunum. Í dag er t.d. verið að vinna að 

einum stórum hlut varðandi verkefnið, en það er að koma umsóknum á vefinn, þá geta 

viðskiptavinir sótt um á „Mínar síður“. Alveg frá byrjun var það hugarfar gildandi að vera 

ekki að finna aftur upp hjólið, heldur nýta allt það sem hafði verið gert áður annars staðar. 

Ekki þótti gáfulegt að eyða fjármagni í hluti sem höfðu þegar verið búnir til annars staðar. Má 

þá nefna að „Mínar síður“ hafa notið góðs af síðum RSK og íslensku bankanna. T.d. voru 

einkunnarorð verkefnisins það að hugsa stórt, byrja smátt og þróa hratt. Sem sagt komast hratt 

í gang með því að byrja ekki á byrjunarstöð þegar þess var ekki þörf. Því það að byrja á 

byrjunarstöð kostar stórfé sem fer í einhver mál sem búið er að leysa. Má segja að þessi þróun 

standi ennþá yfir þar sem stjórnendur „Mínar síður“ eru með allar klær úti hvað varðar 

nýjungar á sviði rafrænnar þjónustu (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, 28. október, 

2011 og Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild 20. september 2010).  „Mínar síður“ voru 

þróaðar í smáskrefum því þannig varð að þróa verkefnið með mörgum litlum breytingum því 

ella gátu lausnirnar verið orðnar úreltar þegar þær loksins komust í loftið. Þegar lausn kom á 

vandamáli hjá „Mínar síður“ var hún strax sett í loftið til að þjónusta viðskiptavini 

stofnunarinnar. Jafnvel þótt að uppskriftin að hinum fulllkomna rafræna þjónustuvef sé ekki 
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komin fram þá mátti stofnunin ekki vera of upptekin af því.  Hún þurfti að átta sig á því að 

það er kannski mikið af hlutum sem hægt er að nýta strax og fá strax eitthvað út úr (Bragi 

Leifur Hauksson munnleg heimild, 28. október, 2011). Í fyrstu var hægt að vinna með 

tekjuáætlun lífeyrisþega (vista hana, villuprófa, fá ábendingar og skila henni), fá rafræn yfirlit 

yfir greiðslur, fá bráðabirgðaáætlun á útreikningi greiðslna áður en skilað er og nálgast 

eyðublöð sem hægt er að prenta út. (Sigríður Lillý Baldursdóttir og Bragi Leifur Hauksson 

e.d.) Árið 2010 var búið að bæta töluvert við þjónustuna sem var í boði í byrjun. Þar má nefna 

að sjá og sækja rafræn skjöl, sjá forsendur staðgreiðslu, breyta bankareikningi, veita umboð, 

sinna málum í umboði annarra, semja um endurgreiðslu ofgreiddra bóta, senda fyrirspurnir og 

senda inn andmæli við uppgjörum. 

3.2.6.1.3.4 Þær lausnir sem verkefnið bauð uppá 

Það má segja að þjónustan sem „Mínar síður“ bauð upp á hafi verið eins og að hafa lítinn 

þjónustufulltrúa heima hjá sér að sögn Braga Leifs (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, 

28. október, 2011). Með tilkomu rafrænnar þjónustu var verið að bæta þjónustu 

stofnunarinnar til muna, en með því að koma á fót rafrænni þjónustu þá var beinlínis hægt að 

horfa á stofnanir vaxa í áliti og virðingu meðal almennings þar sem gagnsæið og 

upplýsingaflæðið varð mun betra. Við þróun „Mínar síður“ þótti t.d. Braga Leif mikilvægt að 

viðskiptavinurinn upplifði þjónustuna þannig að starfsmaður Tryggingastofnunar væri að 

vinna með honum að því að komast að réttri niðurstöðu. Því samskipti áttu ekki að snúast um 

það að viðskiptavinir væru í skotgrafahernaði við starfsmenn stofnunarinnar, um þau réttindi 

sem eru í boði. Um leið og hægt var að skapa þá tilfinningu hjá viðskiptavinunum að verið 

væri að reyna að komast að réttri niðurstöðu, og að réttum upplýsingum hafi verið komið á 

framfæri, þá átti það að veita meiri ánægju bæði hjá viðskiptavinunum og starfsmönnunum, 

ásamt því að auka traust (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, 28. október, 2011). Annað 

dæmi um hvernig þjónusta batnar ef tekin er upp rafræn þjónusta er að því fleiri viðskiptavinir 

sem nýta sér þjónustuna og afgreiða sig sjálfir, því meiri tíma hafa starfsmenn stofnunarinnar 

til að aðstoða þá sem ekki vilja eða hafa tök á að nýta sér rafrænu þjónustuna. Þannig fá allir 

bætta þjónustu, bæði viðskiptavinir sem nýta sér rafrænu þjónustuna og þeir sem gera þaðekki 

(Tryggingastofnun, 2010 og Bragi Leifur Hauksson, e.d.). 

Inn á „Mínar síður“ fengu viðskiptavinir stofnunarinnar leiðsögn beint í æð. Má þar nefna 

þegar viðskiptavinir stofnunarinnar fengu tekjuáætlanir sendar á pappír heim, þá fannst 

mörgum oft erfitt að vinna með slík gögn því þeir sáu ekki hvaða áhrif breytingar á 

tekjuáætluninni höfðu á greiðslur þeirra frá TR. Strax í upphafi var lögð mikil áhersla á það að 
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á Trygg/Mínum síðum væri ekki bara hægt að fylla út tekjuáætlanir heldur væri einnig hægt 

að fá bráðabirgðarútreikning strax. Ef viðskiptavinirnir hlutu mikla inneing eða háa kröfu þá 

átti það að benda þeim á að athuga aftur hvort að áætlunin hafi verið rétt útfyllt, en mikilvægt 

var að grípa vandamálin/ villuna snemma því annars myndi kostnaðurinn aukast stig af stigi. 

T.d. ef það var villa í tekjuáætlun sem uppgötvaðist hjá kúnnanum þá hefði ekki verið neinn 

kostnaður við lagfæringuna, en um leið og villan kæmist inn í hús þá mundi kostnaðurinn 

margfaldast. Því ef villan færi enn lengra og viðskiptavinur fengi rangar greiðslur, þá væri 

kostnaðurinn við villu sem hefði verið hægt að eyða í byrjun orðinn mjög mikill (Bragi Leifur 

Hauksson munnleg heimild, 28. október, 2011 og Tryggingastofnun, 2010). 

Í dag bjóða „Mínar síður“ uppá þjónustu á borð við: 

 Að skoða gögn frá Tryggingastofnun eins og greiðsluskjöl, greiðsluáætlanir og 

önnur bréf. Einnig eru á vefnum rafræn skjöl frá Sjúkratryggingum Íslands og 

Vinnumálastofnun.  

 Að breyta og skila tekjuáætlun vegna lífeyris. 

 Fá bráðabirgðaútreikning lífeyris.  

 Sjá stöðu við uppgjör og senda beiðni um samning vegna greiðslu skuldar.  

 Uppfæra upplýsingar um bankareikning svo greiðslur berist án tafar.  

 Sjá og breyta forsendum staðgreiðslu. 

 Veita umboð 

 Að sendar séu inn fyrirspurnir og ábendingar (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.d). 

3.2.6.1.4 Fésbókarsíða Tryggingastofnunar  

Nýjasta útspil stofnunarinnar er Fésbókarsíða Tryggingastofnunar. Þorgerður Ragnarsdóttir, 

framkvæmdastjóri samskiptaviðs, sótti námskeið um viðskiptasíður á Facebook. Facebook 

eða fésbók var og er vaxandi samfélagsvefur þar sem meirihluti Íslendinga eða um 60,79% 

voru skráðir árið 2010 samkvæmt norska viðskiptavefnum E24 (Meirihluti Íslendinga á 

Facebook 2010, 19.júlí). Taldi Þorgerður að með vefnum opnuðust ný tækifæri fyrir 

Tryggingastofnun til að koma sér á framfæri. Lagði hún hugmyndina fram á 

framkvæmdastjórnarfundi 21. september 2010 og fékk hún stuðning 

framkvæmdastjórnarinnar til að halda áfram með verkefnið. Fésbókarsíða stofnunarinnar var 

svo færð yfir til kynningarmála stofnunarinnar á samskiptasviði og eru 228 notendur vefsins 

sem „líkar við“ síðuna í dag 29. janúar 2012. 
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Inni á fésbókarsíðunni gátu viðskiptavinir stofnunarinnar ýtt á svokallaðan „líkar við“ 

hnapp og þar með orðið áskrifendur að upplýsingaflæði stofnunarinnar. Af og til, þó aðallega 

ef einhverjar breytingar voru gerðar á störfum stofnunarinnar eða réttindum viðskiptavina, 

voru sendar út tilkynningar á fésbók þar sem viðskiptavinum var bent á slóð þar sem hægt var 

að fá frekari upplýsingar. Einnig auglýsir stofnunin reglulega störf, réttindi og fleiri mál sem 

koma að stofnuninni. Með fésbókarsíðunni er Tryggingarstofnun að reyna að ná til breiðari 

hóps viðskiptavina sem kjósa að fá flestar sínar upplýsingar rafrænt. Stjórn vefsíðunar hefur 

verið í höndum kynningarmála, en með því móti fara upplýsingar hratt inn á fésbókina eða um 

leið og fréttagrein er birt í fjölmiðlum.  

3.3 Breytingar sem ná yfir árin 1993-2011 

3.3.1 Bréf Tryggingastofnunar 

Bréfasendingar Tryggingastofnunar hafa iðulega verið til umræðu. Viðskiptavinir 

stofnunarinnar hafa í gegnum tíðina fengið fjöldann allan af bréfum inn um lúguna, þar sem 

stofnunin var og er að sinna sínu lagalega hlutverki. Árið 1993 voru bréf Tryggingastofnunar 

nær óskiljanleg, samkvæmt Karli Steinari fyrrverandi forstjóra. Tók hann sig til öðru hverju 

og skoðaði þau bréf sem fóru frá stofnunini og gerði athugasemdir við það sem var 

ábótavant.Setti hann t.d á fót bréfanefnd er hafði það hlutverk að koma bréfum yfir á 

mannamál. Á þessum tíma voru bréfin flest öll skrifuð af læknum eða lögfræðingum og í 

þeim var t.d. verið að þéra viðskiptavini stofnunarinnar sagði Karl Steinar (Karl Steinar 

Guðnason munnleg heimild, 14.desember, 2011). Að hans mati þurfti að gera breytingar á og 

bannaði hann því allar þéringar á þeim grundvelli að með þeim væri verið að tala niður til 

fólks. Allar stofnanir á Íslandi höfðu fyrir löngu hætt að þéra viðskiptavinina sína og var 

stjórn stofnunarinnar sammála Karli Steinari, er tók málefnið upp á stjórnarfundi að 

Tryggingastofnun ætti að hætta að þéra viðskiptavini sína (Karl Steinar Guðnason munnleg 

heimild, 14.desember, 2011). Tryggingastofnun tók einnig upp nýtt tölvukerfi sem gerði 

afgreiðslu skilvirkari og öruggari en einnig gerði það stofnuninni kleift að breyta ritvinnslu 

bréfa. Með þessu  nýja kerfi gat stofnunin því sent frá sér betri upplýsingar ásamt því að vinna 

betur úr þeim og varð því vinnsluferlið allt mikið nákvæmara og hraðara (Karl Steinar 

Guðnason munnleg heimild, 8.júní, 1996). 

Er Sigríður Lillý tók við forstjórastarfinu árið 2008 hélt hún áfram með hugmynd Karls 

Steinars, að bæta bréf stofnunarinnar.  Má segja að tvö vandamál höfðu enn ekki verið leyst, 

fyrra var innihald bréfanna sem var enn ábótavant þegar kom að því hversu auðlesið bréfið 

var fyrir viðskiptavini stofnuninarinnar. Seinna vandamálið var fjöldi útsendra bréfa. Sigríður 
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Lillý hafði haft frumkvæði að stofnun nýrrar bréfanefndar í desember 2007, sem fékk það 

verkefni að endurskoða allar stórar bréfasendingar sem fóru frá Tryggingastofnun. Stórar 

bréfasendingar eru sendar út tvisvar á ári, fyrri bréfasendingin í janúar þegar lífeyrisþegum er 

send beiðni um útfyllingu tekjuáætlunar fyrir árið. Sú sending er frá árinu 2007 send út í 

áberandi grænu umslagi  til að viðskiptavinir myndu taka eftir þeim. Önnur sendingin er svo 

uppgjör tekjutengdra bóta sem fer frá Tryggingastofnun í júlí á hverju ári. Í bréfanefndini áttu 

sæti fulltrúar frá öllum sviðum stofnunarinnar en Þorgerður Ragnarsdóttir, sem þá var 

starfsmaður kynningarmála var formaður. Fyrstu bréfanefndina skipuðu Margrét Jónsdóttir frá 

lífeyristryggingasviði, Þorgerður Ragnarsdóttir frá samskiptasviði og Edda Andrésardóttir frá 

fjármála- og rekstrarsviði. Varamenn voru Ásdís Eggertsdóttir frá samskiptasviði og Guðríður 

Jóhannesdóttir frá fjámála- og rekstrarsviði. 

Til þess að ná yfir það hversu stórar póstsendingarnar voru má segja að þær fóru til allra 

lífeyrisþega (örorkulífeyrisþegar, endurhæfingarlífeyrisþegar og ellilífeyrisþegar)sem voru á 

skrá hjá stofnunini. Fjöldi lífeyrisþega árið 2007 var 62.601, en árið 2010 voru 61.832 skráðir 

sem lífeyrisþegar. Uppgjörsbréf fyrir árið 2010 var sent út í júlí árið 2011 og fór sú 

bréfsending til 28 þúsund ellilífeyrisþega og um 17 þúsund örorkulífeyrisþega 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2010). 

3.3.1.1 Vandamálin við bréf Tryggingastofnunar 

Megin vandamál bréfa frá Tryggingastofnun var að viðskiptavinir stofnunarinnar skildu ekki 

upplýsingarnar sem í þeim voru. Sá þjóðfélagshópur sem Tryggingastofnun þjónar er að 

mestu leyti örorkulífeyrisþegar, endurhæfingarlífeyrisþegar og ellilífeyrisþegar. Ætla má í 

þessum hópi séu hlutfallslega fleiri en í öðrum þjóðfélagshópum með  leserfiðleika, 

sjónskerðingar, fötlunar eða heilsubrests sem gerir þeim erfitt fyrir með að meðtaka skilaboð í 

stofnanabréfum. Mjög margir viðskiptavinirnir þurftu að leita til stofnunarinnar til þess að fá 

skýringar á því hvers vegna þeir væru að fá bréf. Sigríður Lillý spurði „hver er tilgangurinn 

með því að senda bréf ef viðskiptavinirnir skilja það ekki?“ (Sigríður Lillý Baldursdóttir, 

munnleg heimild 28.nóvember, 2011). Bréfin voru oftar en ekki skrifuð með 

Tryggingastofnun í huga ekki viðskiptavini hennar og má segja að starfsfólk stofnunarinnar 

hafi verið að sýna fram á að það kunni sitt fag og væri vel menntað samkvæmt Karli Steinari. 

Ásamt því hafði starfsfólkið ákveðnar hugmyndir um það hvernig bréfið ætti að vera. Bréfin 

voru mest megnis unninn af lögfræðingum stofnunarinnar þó að punktar væru fengnir frá 

öðrum starfsmönnum. Þau voru því mikil lögfræðiflækja þar sem fjöldinn allur af 

lagagreinum var þulinn upp svo stofnunin þyrfti ekki að standa í hugsanleg málastappi út af 
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bréfinu. Í bréfinu stóð því á lögfræðimáli hvers vegna Tryggingastofnun væri að senda þetta 

bréf og afhverju væri verið að gera það sem í bréfinu stæði. Þetta sjónarmið var vert að virða 

en þurfti þó að gera breytingar á samkvæmt Þorgerði Ragnarsdóttur formanni bréfanefndar 

(Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011 og Karl Steinar Guðnason 

munnleg heimild, 14.desember, 2011). 

Hér á eftir má finna dæmi um bréf frá Tryggingastofnun vegna uppgjörs tekjutengdra bóta 

ársins 2006, sem fór í póst í október 2007 til eins ellilífeyrisþega sem var að fá greiðslur frá 

Tryggingastofnun.  

Efni: Endurreikningur og uppgjör bótagreiðslna ársins 2006 

 

Endurreikningur Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum lífeyristrygginga vegna ársins 2006 

hefur átt sér stað eins og mælt er fyrir um í 16. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007, sbr. 

reglugerð nr. 939/2003, með síðari breytingum. 

 

Endurreikningurinn fór þannig fram að bótaréttur ársins var reiknaður út á grundvelli endanlegra 

upplýsinga um tekjur ársins 2006 sem sóttar voru til skattyfirvalda. Einnig var tekið mið af 

upplýsingum um aðrar aðstæður, sem fyrir liggja hjá Tryggingastofnun. Niðurstaða útreikningsins var 

borin saman við þær bætur sem þér hafa verið greiddar vegna ársins 2006. 

 

Á hjálögðum yfirlitum má sjá niðurstöðu endurreikningsins ásamt þeim tekjum og öðrum forsendum 

sem liggja til grundvallar honum. Niðurstaðan sýnir að bætur ársins eru ofgreiddar sem nemur xxxxxxx 

kr.  

 

Með heimild í 11. gr. reglugerðar nr. 939/2003 hefur verið ákveðið að falla frá innheimtu vegna 

ofgreiðslunnar. 

 

Teljir þú að útreikningurinn eða forsendur hans séu ekki réttar er þér bent á að koma athugasemdum 

þínum skriflega á framfæri fyrir 1. nóvember nk. Æskilegt er að gögn sem styðja athugasemdirnar fylgi. 

Eyðublöð sem nota má í þessu skyni er að finna á heimasíðu stofnunarinnar og afgreiðslustöðum 

hennar. 

 

Ef þú hreyfir engum andmælum telst uppgjöri bóta ársins 2006 lokið með ofangreindri niðurstöðu. 

 

Ef þú hefur athugasemdir eða óskar nánari upplýsinga er þér velkomið að hafa samband við starfsfólk 

þjónustumiðstöðvar í síma 560 4460, næsta umboðsmann eða á netfangið tr@tr.is. 

 

Með kveðju, 

Tryggingastofnun ríkisins  

 

(Tryggingastofnun ríkisins munnleg heimild, 2007) 

 

Eins og sjá má kom aðalatriði bréfsins ekki fram fyrr en í þriðjumálsgrein, á eftir miklum 

og þungum lögfræðitexta ásamt útskýringu á því afhverju stofnunin var að senda viðkomandi 

lífeyrisþega bréfið. Bréfið var einnig skrifað í leturgerðini times new roman (Word) sem er 

ekki auðlesanlegasta tegund tölvuskriftar samkvæmt sérfræðingum á sviðilæsis, ásamt því að 

línubil bréfsins var of lítið. Grínast var með að það mætti helst ekki senda út bréf frá 

Tryggingastofnun því stofnunin næði ekki að þjónusta alla þá viðskiptavini sem leituðu 
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aðstoðar í kjölfarið. Það má því segja að ef um bréfasendingu var að ræða þá mátti búast við 

miklu álagi á allar þær þjónustuleiðir sem stofnunin bauð uppá að sögn Þorgerðar (Þorgerður 

Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011). 

Hitt vandamálið með bréf Tryggingastofnunar var að þau voru allt of mörg sem leiddi til 

gríðarlegs kostnaðar, eða um  rúmlega 30 milljónir á ári. Stóru bréfasendingarnar voru sendar 

til flestra viðskiptavina stofnunarinnar, en auk þeirra voru send ýmis bréf til mismunandi 

hópa. Sem dæmi má nefna að í einum mánuði gátu komið mörg bréf frá Tryggingastofun og 

Sjúkratryggingum Íslands, sem þá var hluti af Tryggingastofnun ásamt öðrum bréfum frá 

hinum ýmsu stofnunum. Átti þetta þó við sérstaklega um sumarmánuðina, er uppgjör 

Tryggingastofnunar átti sér stað. Þá fengu viðskiptavinir stofnunarinnar þrjú til fjögur bréf um 

sama hlutinn. Uppgjörsbréf, kröfuyfirlit og innheimtubréf frá Tryggingastofnun ásamt því að 

fá skattauppgjörsbréf frá Ríkisskattstjóra. Stundum kom það fyrir að bréf RSK kom fyrr í hús 

en bréf Tryggingastofnunar og því gerðu viðskiptavinir stofnunarinnar sér tvær ferðir til 

Tryggingastofnunar eða hringdu tvisvar vegna sömu upplýsinga. Skapaðist þá mikill 

tvíverknaður hjá starfsmönnum stofnunarinnar og mikið óöryggi hjá viðskiptavinum 

stofnunarinnar. Öll þessi bréf voru einnig á stofnanamáli og gátu því falið í sér öfug formerki 

þannig að bréfin frá RSK stönguðust á við bréf Tryggingastofnunar, „plús“ gat t.d. þýtt 

inneign í öðru bréfinu en skuld í hinu. Viðskiptavinir stofnunarinnar komu því oftar en ekki 

ævareiðir í stofnunina með bunka af hálfopnuðum bréfum og allt fór á haus í þjónustu 

stofnunarinnar (Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011.og Sigríður Lillý 

Baldursdóttir  munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

3.3.1.2  Breytingarnar á bréfunum 

Langur aðdragandi var að því að ákveðið var að breyta bréfunum . Með stofnun 

bréfanefndarinnar 2007 komst hreyfing á málið. Þorgerður Ragnarsdóttir, sem þá var  

starfsmaður kynningarmála nýtti sér bakgrunn sinn í blaðamennsku og sem fyrrum 

starfsmaður Sjónarhóls (ráðgjafamiðstöð barna með sérþarfir) til að setja sig í spor 

viðskiptavina Tryggingastofnunar og lagði til að bréfin yrðu gerð aðgengilegri og skýrari fyrir 

fólk með leserfiðleika eða skilningserfiðleika. Til að mynda kom hún með þá hugmynd að 

breyta letri og línubili bréfa svo þau yrðu skýrari og leitaði eftir sérfræðiaðstoð varðandi það. 

Fyrstu breytingarnar urðu á uppgjörsbréfum Trygginastofnunar árið 2007 en þá var letri og 

línubili breytt, textinn einfaldaður og aðalatriðum komið efst í bréfin. Um mitt ár 2007 var 

bréfanefndin stofnuð með Þorgerði í formannssætinu til þess að fara yfir öll bréf 

stofnunarinnar sem færu til þúsund manns eða fleiri. Að sögn Þorgerðar var flókið mál að 
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breyta bréfunum. Margir höfðu komið að gerð þeirra og lagt metnað sinn í að gera þau þannig 

úr garði að þau stæðust lög og faglega skoðun.  Einnig þurfti að staðla bréfin fyrir tölvukerfi 

Tryggingastofnunar (Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011). 

Í áramótasendingu 2007-2008 var tekjuáætlun gerð skýrari, sem var þá nýlegt fyrirbæri 

innan Tryggingastofnunar og ársyfirlit leit fyrst dagsins ljós í staðin fyrir mánaðarlega 

launaseðla. Þessar breytingar þurfti að kynna á skiljanlegu máli og því voru bréfin tekin í 

yfirhalningu í samstarfi við lífeyristryggingasvið stofnunarinnar og framkvæmdarstjóra 

þess,Ágúst Sigurðsson lögfræðing, sem var einnig mikill áhugamaður um breytingarnar. Í 

þessu breytingarferli gátu almennir starfsmenn komið að ýmsum punktum á borð við að 

tekjuáætlun væri á ábyrgð lífeyrisþega og fleira. Þess vegna var ekki erfitt að sannfæra flesta 

starfsmenn stofnunarinnar og framkvæmdarstjórn hennar um ágæti breytinganna. Annað 

stökk í þróun bréfanna varð í útsendingu uppgjörsbréfa  2009. Í hópnum var til að byrja með 

lítill sem enginn vilji fyrir því að skoða bréfin og fundirnir erfiðir að sögn Þorgerðar. Á 

endanum náðist þó sátt um að gera ákveðnar breytingar á bréfunum (Þorgerður Ragnarsdóttir 

munnleg heimild, 9.desember, 2011).  

Breytingarnar sem gerðar voru á bréfunum voru í stuttu máli á þann hátt að í nýju 

útgáfunni var aðalatriði bréfsins komið efst og orðalagið skýrt. Lagalegi grundvöllur bréfsins 

var svo settur neðst í bréfið. Það má því segja að bréfinu hafi verið snúið við. Fyrst kom sá 

hluti sem snéri að viðskiptavininum sjálfum og svaraði spurningu hans „þarf ég að gera 

eitthvað“ og eftir því kom útskýring á bréfinu á skýru hnitmiðuðu mannamáli og í lokin kom 

sú löggjöf sem bréfið byggði á. Einnig voru sérfræðingar hagsmunaaðilar beðnir um að rýna 

bréfin, Þeir voru  Rannveig Lund sem er sérfærðingur í kennslu og þróun prófa til þess að 

greina dyslexíu og aðra lestrarerfiðleika, Erna Indriðadóttir fulltrúi almennings, Ágúst Þ. 

Sigurðsson fulltrúi embættismanna, Sigurður Einarsson fulltrúi eldri borgara, Sigríður Hanna 

Ingólfsdóttir fyrir Öryrkjabandalag Íslands og Sigurður Sigurðsson fyrir Þroskahjálp 

(Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011.og Sigríður Lillý Baldursdóttir 

munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 
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Uppruni 

Svið innan 
TR 

Drög að bréfi 

Ábyrgð og 
utanumhald 

Bréfanefnd 

skipuð 
fulltrúum frá 
öllum sviðum 

TR 

Skoðar og 
lagar drög 

Umsögn 1 

Rýnihópur 

Fulltrúar 
almennings, 

hagsmunahópa
, 

embættismann
a, fólksmeð 

sérþarfir 

Umsöng 2 

Forstjóri 

Endanlegar 
lagfæringar 

Bréfanefnd 

Kynning fyrir 
útsendingu 

Ráðuneyti, 
stjórn TR, 

hagsmunafélög
, umboð 

Allar stórar bréfasendingar Tryggingastofnunar fara nú í gegnum ákveðið samþykktarferli 

og er það sett upp hér fyrir neðan: 

 

 

Byrjað var að leggja drög að bréfi á því sviði sem bréfið snýr að, bréfanefnd tekur svo við 

og skoðar og lagar drögin. Drögin voru því næst send til rýnihópsins sem lagði mat á drögin 

og gaf álit sitt. Drögin fóru því næst til forstjóra sem gaf sitt álit og senti hann svo drögin aftur 

í endanlega lagfæringu til bréfanefndarinnar sem fullvann drögin og sendi fullmótað bréf í 

kynningu til ráðuneytis, stjórnar TR, hagsmunafélagana og umboða (Tryggingastofnun, 

2009b). 

Hér fá eftir er dæmi um nýjasta bréf Tryggingastofnunar sem fór frá stofnunini til ákveðins 

ellilífeyrisþega í júlí 2011 vegna uppgjörs á tekjutengdum bótum. Bréfið fór í gegnum 

samþykktarferilinn og telst vera ágætlega vel heppnað. 

Mynd 7 Tryggingastofnun ríksins 2009b 
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Reykjavík, XX. júlí 2011 

 
Endurreikningur og uppgjör á tekjutengdum bótum ársins 2010 

 
Tryggingastofnun hefur endurreiknað

1
 bætur þínar vegna ársins 2010 á grundvelli skattframtals 2011.  

 
Niðurstaðan er krafa að upphæð XXXXXX kr. Sjá nánar um innheimtu í meðfylgjandi bréfi. 

 

ENDURREIKNINGUR 

Bótaréttur 2010 samkvæmt skattframtali 2011 XXX.XXX 

Greiddar bætur 2010 samkvæmt síðustu tekjuáætlun XXX.XXX 

Mismunur -XX.XXX 

Endurgreidd staðgreiðsla X.XX 

Niðurstaða endurreiknings -XX.XXX 

 

KRÖFUR VEGNA BREYTINGA Á ÁRINU 2010
2 

Kröfur  X 

Innborgun X 

Eftirstöðvar á kröfum vegna breytinga á árinu 2010 X 

 

NIÐURSTAÐA 

Niðurstaða endurreiknings -XX.XXX 

Eftirstöðvar á kröfum vegna breytinga á árinu 2010 X 

Til innheimtu -XX.XXX 

 

Á bakhlið eru upplýsingar um tekjur ársins 2010 samkvæmt skattframtali 2011. Til samanburðar eru í 
töflunni tekjur samkvæmt síðustu tekjuáætlun. Frestur til að andmæla niðurstöðunni er til og með 21. 
ágúst nk. og skulu andmælin vera rökstudd með gögnum.

3
 Andmælum er hægt að koma á framfæri á 

tryggur.is
4
 Einnig má nota eyðublað sem er að finna á vef stofnunarinnar tr.is/uppgjor og á 

afgreiðslustöðum hennar. Ef þú andmælir ekki niðurstöðunni telst uppgjöri ársins lokið. 
 

(Tryggingastofnun ríkisins munnleg heimild, júlí, 2011) 

 

Eins og sést hafa aðalatriði bréfsins verið sett í afmarkandi kassa, efst á bréfinu og 

viðkomandi lífeyrisþegi látin strax vita hvort að hann þurfi að aðhafast eitthvað frekar. Einnig 

hefur letur bréfsins verið breytt í „Arial“ leturgerðina (Word) og línubili breytt. Önnur stór 

breyting á bréfum stofnunarinnar var sú að þeim var fækkað til muna, og passað uppá að 

stofnunin ónáðaði ekki fólk í tíma og ótíma til að draga úr pirringi og óvissutilfinningu hjá 

viðskiptavinum. Allar þessar bréfasendingar voru einnig mjög kostnaðarsamar fyrir 

stofnunina en kostaður varðandi bréfasendingar lækkaði um 18 og hálfa milljón á árunum 

2009 -2010 með breytingunum (Runólfur Birgir Leifsson munnleg heimild 12. apríl 2012). 

Öll uppgjörsbréfin voru til að mynda sameinuð í eina stóra sendingu og bréfin látin hanga 

sama á skiljanlegan hátt. Samið var við Ríkisskattsjóra að senda uppgjörsbréf beggja stofnana 

saman í umslagiþar sem um sömu upplýsingar var að ræða. Einnig var hætt að senda út 

launaseðla mánaðarlega á pappírsformi, heldur var ein greiðsluáætlun fyrir árið send, þar sem 

lífeyrisþegar geta séð sundurliðað hvaða greiðsla bíður þeirra næstu mánaðarmót. Samkvæmt 

Sigríði Lillý, forstjóra Tryggingastofnunar, hafa fáir sem engir kvartað yfir fækkun bréfa og 
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má því segja að meirihluti bréfanna hafi þvi verið óþarfur. Einnig er hægt að færa rök fyrir því 

að stofnunin sé að bæta þjónustu sína við viðskiptavini með því að vera ekki ávallt að valda 

þeim streitu með tilgangslausum og óskýrum bréfum, því með færri og skýrari bréfum skila 

þau betri upplýsingum til viðskiptavina stofnunarinnar (Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg 

heimild, 9. desember, 2011 og Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 

2011). 

Lífeyrisþegar fá áfram send bréf um uppjör og tekjuáætlanabréf, en búið er að sameina og 

betrumbæta sendinguna svo í staðin fyrir að fá 3- 4 umslög fá lífeyrisþegar 2 umslög um þessi 

málefni. Þó fá lífeyrisþegar ennþá, smærri persónulegri bréf frá Tryggingastofnun sem varða 

réttindaákvarðanir og ýmis önnur mál. Í framtíðinni vonar Þorgerður að hægt sé að einfalda 

enn meira bréfin. Líkja má því notendavænum bréfum til viðskiptavina við myndir úr 

myndasjálfsala. Út úr honum koma skýrar myndir en þeim fylgja engar óþarfa upplýsingar um 

hvernig myndin er tekin eða prentuð. Fyrirmyndirnar af breytingunum á bréfunum eru meðal 

annars sóttar í hugmyndir um uppsetningu frétta þar sem aðalatriðin koma fram fyrst í svo 

kölluðu  „helsti“(Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011). 

3.3.1.3  Báru breytingarnar árangur? 

Í þjónustukönnun sem gerð var fyrir Tryggingastofnun árið 2007, áður en bréfanefnd var sett 

á laggirnar þá áttu 61,4% viðskiptavina stofnunarinnar auðvelt með að lesa bréfin en 26,6% 

áttu erfitt með að lesa þau.  Sem er töluverður fjöldi. 12% svarenda sögðust þó hvorki eiga í 

vandræðum eða eiga auðvelt með að lesa bréf sem stofnunins sendi (Capacent Gallup, 2007). 

Önnur þjónustukönnun var gerð árið 2010, en samkvæmt henni fannst 53,9% aðspurðra 

auðvelt að skilja bréf stofnunarinnar en 32,9% fannst erfitt að skilja bréfin og 13,3% voru 

hlutlausir. Ef þessar tvær þjónustukannanir eru bornar saman má sjá að það hefur orðið 

fjölgun á þeim sem skildu ekki bréf stofnunarinnar  eða 26,6% uppí 32,9% þessa aukningu á 

sér þó sínar skýringar samkvæmt Þorgerði Ragnarsdóttur formanni bréfanefndar (Capacent, 

Gallup 2010). Hún benti á að spurningarnar sem spurt var að í báðum könnununum voru ekki 

sértækar fyrir þau bréf sem breytt var, því enn eru send út fjölmörg sem hafa ekki breyst 

mikið í gegnum tíðina. Einnig gæti verið að fólk hafi  ruglað saman Tryggingastofnun og 

Sjúkratrygginum Íslands en þjónusta beggja stofnana er á sama stað. Snemma árs 2010 var 

þjónustu Sjúkratrygginga varðandi afsláttarkort vegna heilbrigðisþjónustu  breytt þannig að 

margir viðskiptavinir voru óánægðir. Þegar bornar voru saman niðurstöður þessa tveggja 

kannana var erfitt að fá góðan samanburð þar sem samtak úrtaksins var einnig ólíkt í 

könnunum. Einnig skekkti það niðurstöðurnar að uppgjör 2010 vegna ársins 2009 var mjög 
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þungt uppgjörsár vegna þess að fjármagnstekjur lífeyrisþega komu í ljós er bankaleynd var 

afnumin. Allir lífeyrisþegarnari, þá aðalega ellilífeyrisþegar fengu innheimtubréf frá 

stofnunini og voru margir hverjir mjög ósáttir (Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 

9.desember, 2011). 

Það má því segja að spurningarnar sem fjölluðu um bréf Tryggingastofnunar hafi ekki 

verið nægilega vandaðar, þar sem þær mældu ekki það sem stofnunin ætlaði að mæla (stóru 

bréfasendingarnar og skoðun fólks á þeim).  Ef  hópar lífeyrisþega sem voru spurðir eru 

skoðaðir  sérstaklega sést t.d. að aðeins fleiri örorkulífeyrisþegar sögðust skilja betur bréfin 

árið 2010 eða um  55% af  161 heldur en 54,7% af  97 árið 2007 (Þorgerður Ragnarsdóttir 

munnleg heimild, 9.desember, 2011). 

3.3.2 Hagsmunasamtökin og Tryggingastofnun 

Eru hagsmunasamtök og Tryggingastofnun óvinir ? Var titill ræðu Karls Steinars sem hann 

hélt á fulltrúafundi Þroskahjálpar þann 18. október 1996. Þessi spurning var vel til komin þar 

sem mikil óvild hafði ríkt á milli stofnunarinnar og hagsmunasamtaka þeirra er þurftu á 

aðstoð stofnunarinnar að halda. Samkvæmt Karli Steinari var tilhneyging meðal nokkurra 

starfsmanna að halda því fram að hagsmunasamtökin væru „af  hinu illa“ vegna þess að þau 

dirfðust að gagnrýna stofnunina á einhvern hátt. Þess vegna byggðist upp þessi fúll á móti 

staða á milli Tryggingastonunar og hagsmunastakana. (Karl Steinar Guðnason munnleg 

heimild, 18.október, 2006). 

Er Karl Steinar tók við stjórnvöl Tryggingastofnunar árið 1993 lagði hann upp með að 

koma á góðum samskiptum á milli hagsmunasamtakana og stofnunarinnar. 

Hagsmunasamtökin og Tryggingastofnun átti ekki að vera óvinir því báðir aðilar væru 

sprottnir upp af sömu rót. Stofnunin hafði fengið yfir sig mikla gagnrýni og átti sú gagnrýni 

oftar en ekki við rök að styðjast. Léleg þjónusta, mismunun, flækjur í kerfinu og 

þunglamanlegt skipulag stofnunarinnar krafðist þess að þessir aðilar myndu snúa bökum 

saman og finna sameiginlegan vettvang og koma upp með lausnir á þeim vandamálum sem 

steðjuðu bæði að stofnuninni og viðskiptavinum  hennar að sögn Karl Steinars. Til þess að 

samskiptin yrðu sem best réði hann fyrsta félagsráðgjafann Sigríði Ólafsdóttur til starfa já 

stofnuninni og var hennar hlutverk meðal annars að halda uppi tengslum við 

hagsmunasamtökin og gerði hún það með ágætum að mati hans (Karl Steinar Guðnason 

munnleg heimild, 18.október, 1996). 

Karl Steinar lagði einnig upp með þá breytingu að sérstakar samráðsnefndir yrðu stofnaðar. 

Slík samskipti höfðu  ekki verið til staðar hjá Tryggingastofnun áður. Kallaði hann þá á 
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formenn samtakanna á fund ef einhverjar umkvartanir væru að ræða og beitti hann sér svo 

fyrir úrbótum á þeim málefnum innan stofnunarinnar og í ráðuneytinu. Þær samráðsnefndir 

sem stofnunin kom á fót og ásamt því að hafa fulltrúa sína í voru til dæmis samráðsnefnd þar 

sem fulltrúar Öryrkjabandalagsins og Þroskahjálpar sátu. Einnig var til samráðsnefnd þar sem 

fulltrúar Félags eldri borgara og Landssamtaka aldraðra ásamt hagsmunasamtök sjúklinga áttu 

sæti í með Tryggingastofnun. Þessir aðilar gátu því komið á framfæri viðhorfum og 

ábendingum ásamt því að geta tjáð stofnuninni hvernig væri hægt að gera betur og nálgast 

sjónarmið þeirra um bætta þjónustu. Útgáfumál stofnunarinnar voru einnig rædd og fleira í 

þeim dúr (Kristján Jónsson, 1999). 

Samráðsnefndirnar hafa farið yfir yfir lög og reglugerðir og komið með ábendingar og 

tillögur um breytingar. Einnig hafa þær kannað innra starf stofnunarinnar með það í huga að 

gera það betra og þjónustuna skilvirkari. Með nefndum sem þessum hefur skilningur aukist á 

báða bóga og er það til marks um að starf þeirra skili góðum árangri. (Karl Steinar Guðnason 

munnleg heimild, 31.október,1997). 

3.3.2.1  Bætt tengsl við hagsmunasamtökin 

Karl Steinar fyrrverandi forstjóri Tryggingastofnunar hélt ræðu á fulltrúafundi Þroskahjálpar 

þann 18. Október 1996 sem bar titilinn „Eru hagsmunasamtök og Tryggingastofnun óvinir?“ 

Lýsir þessi titill ágætlega sambandinu á milli hagsmunasamtakana og Tryggingastofnun þar 

sem mikil óvild ríkti þar á milli. Samkvæmt Karli Steinari var tilhneyging meðal nokkurra 

starfsmanna að hagsmunasamtökin væru „af því illa“ vegna þess að þau dirfðust til að 

gagnrýna stofnunina sagði Karl Steinar. Þess vegna byggðist upp þessi fúll á móti staða á 

milli Tryggingastonunar og hagsmunastakana sem kom viðskiptavinum stofnunarinnar og 

skjólstæðingum samtakana afar illa þar sem lítill sem ekkert upplýsingastreymi um hvað 

mætti bæta gekk á milli. Í fyrirlestri sínum ræddi Karl Steinar um að stofnunin hafi verið 

ásökuð um að  veita lélega þjónustu, mismuna viðskiptavinum, málsmeðferð væri flókin og 

skipulag þunglamalegt. Að mati hans átti þessi gagnrýni við rök að styðjast (Karl Steinar 

Guðnason munnleg heimild,14.desember, 2011). 

Tryggingastofnun hefur nýtt sér reglubundna fundi með hagsmunasamtökum, til þess að 

koma á framfæri ýmsum upplýsingum. Eins og áður fara fulltrúar stofnunarinnar á fundi hjá 

hagsmunasamtökum og samráðsnefndunum, en nú til dags boðar stofnuninn oftar en ekki 

hagsmunaaðilana á fund ef einhverjar breytingar eru á borðstólnum og hefur hún þannig 

frumkvæði með að hafa samband við fleiri hagsmunaaðila en áður og ekki einungis ef einhver 

kvörtun hafði komið í fjölmiðlum. Stuttu eftir að Karl Steinar tók við sem forstjóri 
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Tryggingastofnunar var komið á samráðsnefndum (1994-´95). Samráðsnefndirnar voru 

gríðarlega þýðingarmiklar fyrir báða aðila einkum þegar eitthvað sérstakt var að gerast í 

lagaumhverfinu. Einnig höfðu nefndirnar áhrif á þróun þjónustu stofnunarinnar þar sem 

upplýsinar úr grasrótini bárust til stofnunarinnar. Samkomulag var um ákveðin fundartíma og 

var ákvörðun um næsta fundardag ákveðin á fundinum, hvor aðili gat óskað eftir fundi ef 

hann taldi það væri nauðsynlegt. Nefndirnar voru mjög virkar með reglulegan fundartíma í 

töluverðan tíma, en þó kom það fyrir að hlé varð á samráðsfundum. T.d. ef skipt var um stjórn 

t.d. hjá ÖBÍ myndaðist tómarúm (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild,14. desember, 

2011). Síðast myndaðist tómarúm fyrir 2008 en þá voru endurskipaðar samráðsnefndir á borð 

við samráðsnefnd Tryggingastofnunar og ÖBÍ en fyrsti fundur hennar var haldinn 16.apríl 

2008. Á þeim fundi sátu fyrir hönd Tryggingastofnunar Gunnar Þ. Andersen, staðgengill 

forstjóra, Margrét Jónsdóttir, lífeyristryggingasviði, og Þorgerður Ragnarsdóttir, 

forstöðumaður þjónustumiðstöðvar (samskiptasviðs). Fyrir hönd ÖBÍ sátu Halldór Sævar 

Guðbergsson, formaður, Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri, Guðríður Ólafsdóttir og Bára 

Snæfeld. Á þessum fundi voru t.d. til umræðu  rafræn þjónusta stofnunarinnar og 

framtíðarsýn, almenn umræða um afsláttarkort og umræða um heilbrigðisstarfsmenn án 

samnings við stofnunina. (Tryggingastofnun ríkisins, 2008a) Árið 2010 voru haldnir 9 

samráðsfundir en um það bil 5-6 á árinu 2011.  Samskonar samráðsnefnd var einnig starfrækt 

fyrir eldri borgara þar sem Landsamband eldri borgara og Félag eldri borgara ræða við 

Tryggingastofnun um  mál á borði við lífeyrisgreiðslur, ýmsar endurgreiðslur og þjónustu sem 

stofnunin býður uppá. (Tryggingastofnun ríkisins 2007a) Haldnir voru t.d. 8 fundir árið 2010 

en árið 2011 voru haldnir 5-6 fundir.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Úrlausnarefnin  

Hér verða tekin fyrir þau úrlausnarefni sem Tryggingastofnun hefur þurft að glíma við og 

finna lausnir á. Úrlausnarefni er fyrsta stöð líkansins og mun hvert úrlausnarefni fyrir sig 

skilgreint og reynt að svara spurningunum „hvert var úrlausnarefnið“?  og „hvernig komst það 

á dagskrá“? 

4.1.1 Tölfræðilegar vísbendingar um óánægju. 

Til þess að glöggva sig betur á notkun á þeirri þjónustu sem Tryggingastofnun hafði og hefur 

upp á að bjóða er vert að bera saman fjórar þjónustukannanir sem gerðar hafa verið. Fyrsta 

þjónustukönnunin var framkvæmd árið 1998, önnur árið 2007, sú þriðja 2008 og sú nýjasta 

var framkvæmd árið 2010. Því miður eru ekki til þjónustukannanir lengra aftur í tímann. 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði þjónustukönnun meðal viðskiptavina í 

höfuðstöðvum Tryggingastofnunar að Laugavegi 114 dagana 28.september til 5. október árið 

1998. Könnunin fór þannig fram að spyrlar leituðu til viðskiptavina eftir að þeir höfu lokið 

erindum sínum og báðu leyfis til að leggja fyrir viðkomandi nokkrar spurningar. Fengust svör 

73% aðspurðra eða frá 291 viðskiptavinum. Könnunin gaf ekki upp hvaða þjónustuleiðir 

viðskiptavinir stofnunarinnar höfðu notfært sér og náði þessi könnun ekki til viðskiptavina 

sem komu á umboðsskrifstofur heldur eingöngu þeirra sem komu í höfuðstöðvar 

stofnunarinnar í Reykjavík. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar voru 31,9 % 

viðskiptavina mjög ánægðir með þjónustuna en 39,7% voru frekar ánægðir. 10% voru 

hlutlausir en 6,5% voru frekar óánægðir og 5,4% mjög óánægðir. 6,5% voru ánægðir með 

sumt, annað ekki. Í heild má segja að tæplega 80% svarenda könnunarinnar hafi verið ánægðir 

með þjónustuna en 20,4% óánægðir (Félagsvísindastofnun 1998). 

Könnunin sem gerð var árið 2007 var símakönnun sem framkvæmd var af Capacent Gallup 

þann 7. júní til 1. júlí árið 2007. Úrtakið var 1000 manna lagskipt tilviljanaúrtak úr 

viðskiptavinaskrá Tryggingastofnunar og var svarhlutfallið 60,2%. Samkvæmt könnuninni 

kom í ljós að 58,5% viðskiptavina voru ánægðir með þjónustu starfsfólks 

Tryggingastofnunar/umboðsskrifstofa en 20,4% voru óánægðir. Hlutlausir voru 21,2% 

(Capacent Gallup, 2007). 

Könnunin árið 2008 var framkvæmd af Capacent Gallup 28. júlí til 7. ágúst það ár með 

símakönnun. Úrtakið var kvótaúrtak úr viðskiptavinaskrá Tryggingastofnunar. Ekki var gefið 

upp hvert svarhlutfallið var eða stærð úrtaksins. Samkvæmt þessari þjónustukönnun kom í 
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ljós að 70,9% viðskiptavina voru ánægðir með þjónustu starfsfólks stofnunarinnar/ 

umboðsskrifstofa en 12,8% voru óánægður (Capacent Gallup, 2008). 

Könnunin árið 2010 var framkvæmd af Capacent Gallup 18. okt til 15. nóv 2010 með 

símakönnun og netkönnun. Úrtakið fyrir símakönnunina voru 1114 einstaklingar af öllu 

landinu 18 ára og eldri sem voru valdir af handahófi úr viðskiptaskrá TR. Úrtakið fyrir 

netkönnunina voru 165 einstaklingar og voru þeir valdir eftir sömu reglum og við 

símakönnunina. Svarhlutfallið í heild var 43,7%. Í þeirri þjónustukönnun kom í ljós að 58,6% 

viðskiptavina stofnunarinnar voru ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu hjá stofnuninni, 

21,5% voru óánægðir en 19,9% voru hlutlausir í þeim efnum (Capacent Gallup, 2010). 

 

Mynd 8 María J. Ammendrup 1998 og Capacent Gallup ´07, ´08, ´10 

Ef þjónustkannanirnar eru bornar saman má sjá að ánægjuhlutfallið sveiflast töluvert milli 

kannanna. Árið 1998 var hlutfall ánægðra 71,6% en lækkaði svo niður í 58,5% árið 2007. 

Skýringin á þessu ánægjuhrapi frá 1998 gæti stafað að því að erfitt er að alhæfa út frá 

könnuninni árið 1998 yfir á alla viðskiptavini stofnunarinnar þar sem hún náði ekki til 

viðskiptavina sem komu til annarra umboðsskrifstofa. Viðskiptavinir sem höfðu samband í 

síma og afgreiðslu stofnunarinnar á Tryggvagötu voru ekki með í könnunini. Ennfremur geta 

svör viðskiptavina sem eiga tiltekin árstíðabundin erindi á stofnunina vegið þyngra en erindi 

fra öðrum árstímum. Ánægjuaukningin sem verður frá 2007 til 2008 má til sanns vegar færa 

af því að báðar þjónustukannanirnar voru með samskonar spurningar og gerðar með sama 

hætti af sama aðila. Er því raunhæft að ætla að það hafi orðið aukning á ánægju viðskiptavina 

stofnunarinnar á þessu tímabili eins og fram kemur á mynd 8. Á tímabilinu 2008 til 2010 

lækkaði ánægjan þó aftur úr 70,9% niður í 58,6%, en samkvæmt Capacent Gallup ber að 

varast að alhæfa út frá þessu tímabili þar sem spurningin sem mæla átti ánægju viðskiptavina 

var breytt. Í fyrri könnunum var spurt „Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu 

með þjónustu starfsfólks Tryggingastofnunar/umboðsskrifstofu sýslumanns?“ En árið 2010 
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var spurt „Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu 

Tryggingastofnunar?“ Þarna er ekki verið að meta einungis þjónustu starfsmanna eins og 

hafði verið gert. Þó getur þessi lækkun líka stafað af því að gerðar voru miklar breytingar á 

starfi stofnunarinnar á þessum tíma. Meðal annars var innheimta ofgreiddra bóta aukin og 

bankaleynd afnumin ásamt því að efnahagshrunið gekk í garð. Því miður hafa þættir sem 

þessir oftar en ekki áhrif á skynjun viðskiptavina á þjónustu stofnunarinnar og fær þá til að 

gefa henni verri einkun en ella. Ef hægt væri að gefa sér að að bera saman allar þessar 

þjónustukannanir mátti sjá að litlar breytingar hafa orðið á fjölda þeirra sem eru óánægðir 

með þjónustu Tryggingastofnunar.  

Stofnunin hefur ásamt þjónustukönnunum notast við ýmiss greiningartæki til þess að 

greina þau vandamál sem hún stendur og stóð fyrir. Árið 2006 innleiddi stofnunin 

greiningartækið EFQM sem er forveri núverandi greiningartækisins CAF sem var innleitt árið 

2011. CAF er einskonar stöðumat þar sem verkefni stofnunarinnar eru greind og lausnir 

fundnar á þeim vandamálum sem upp koma. EFQM var fyrst notað hjá Tryggingastofnun árið 

2006. Líkanið var notað sem verkfæri til þess að meta frammistöðu fyrirtækja og er hægt að 

nota það í öllum tegundum fyrirtækja. Niðurstöður matsins voru þær að Tryggingastofnun 

skoraði 458 stig af 1000 mögulegum (Tryggingastofnun, 2006). Með stigagjöfinni sem fékkst 

úr þessu mati var hægt að skilgreina útgangspunkt sem nota mátti til viðmiðunar í þróun 

stofnunarinnar. Einnig beindi líkanið stofnuninni í rétta átt með því að leggja fram tillögur um 

breytingar sem gera mátti á henni. Meðal tillagna sem komu úr þessari fyrstu könnun sem 

snúa að þjónustu var að stofnunin þyrfti að gera áætlun hvernig megi átta sig á viðhorfum 

viðskiptavina til stofnunarinnar og einstakra þátta í starfseminni eins og t.d. með 

þjónustukönnun (Tryggingastofnun, 2006). Árið 2007 var aftur gert EFQM líkan og fékk 

Tryggingastofnun 563 stig af 1000 mögulegum. Lægstu þættirnir voru árangursþættirnir: 

ánægja viðskiptavina með 40 stig og ánægja starfsmanna með 43 stig. Samkvæmt 

greiningaraðilum þurfti að benda sérstaklega á að lögð er mikil áhersla á þáttinn ánægja 

viðskiptavina í EFQM líkaninu ásamt þættinum hagsmunaaðilar og því fær þessi þáttur lagn 

mesta vægið í stigagjöfinni eða 20% allra stiga. Út frá líkaninu var metið að 

Tryggingastofnun þyrfti að athuga hvar væri mest þörf á umbótum þegar kemur að ánægju 

viðskiptavina stofnunarinnar. Stofnunin þyrfti einnig að skilgreina þjónustustefnu og auka 

fræðslu starfsfólks í hinum ýmsu þáttum þjónustunnar. Árið 2011 gerði Tryggingastofnun 

CAF greiningu á sjálfsmati yfir ánægju viðskiptavina. Ef sama vægi væri haft og í EFQM 

2009 líkaninu þá væri Tryggingastofnun með 590 stig af 1000 mögulegum sem er þó hækkun 
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milli ára. Þegar skoðuð er ánægja viðskiptavina má þó sjá að ánægjan hefur minnkað frá 

síðasta sjálfsmati árið 2009 (Tryggingastofnun, 2011). 

Úrlausnarverkefni eins og Sigríður Lillý Baldursdóttir núverandi forstjóri vildi kalla þau 

spruttu alls staðar upp í starfsháttum stofnunarinnar. Stofnunin fékk vísbendingar um 

úrlausnarefnin úr þjónustukönnununum, greiningarlíkönum og ábendingum frá starfsmönnum 

ennfremur með ábendingum frá fag- og hagsmunaaðilum. Samkvæmt bæði Karli Steinar 

Guðnasyni fyrrverandi forstjóra og Sigríði Lillý Baldursdóttur núverandi forstjóra hafði 

Tryggingastofnun aldrei hætt leit sinni að hinni fullkomnu þjónustu og var þjónusta því ávallt 

til umræðu hjá starfsmönnum jafnt sem yfirmönnum. Til þess að glöggva sig betur á þeim 

úrlausnarefnum sem stofnunin hefur þurft að glíma við þegar viðkemur þjónustu þarf að setja 

þau upp á skýran og afmarkaðan hátt (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember, 

2011 og Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

4.1.2 Úrlausnarefni að mati Karls Steinars Guðnasonar 1993-2007 

Karl Steinar Guðnason tók við sem forstjóri Tryggingastofnunar 1. október árið 1993. Árið 

1991 kom út skýrsla frá ríkisendurskoðun þar sem farið var yfir skipulag og önnur mál 

Tryggingastofnunar. Í skýrslunni kom meðal annars fram að laun starfsmanna stofnunarinnar 

voru lægri en laun annarra starfsmanna stjórnsýslunnar (Ríkisendurskoðun, 1991,73). Á 

þessum tíma var Karl Steinar formaður fjárlaganefndar Alþingis og vann því náið með 

ríkisendurskoðun þegar skýrslan var kynnt. Það sem vakti athygli hans við lestur skýrslunnar 

var einmitt hversu lág laun voru hjá starfsfólki stofnunarinnar sem gerði það að verkum að 

ungt fólk staldraði stutt við í störfum hjá henni. Þegar Karl Steinar tók við starfi forstjóra 

hækkaði hann laun starfsmanna stofnunarinnar en árið 1996 voru síðan gerðar breytingar á 

launakerfinu sem gerðu opinberum stofnunum auðveldara með að athafna sig. Árið 1991 var 

fjöldi starfandi starfsmanna við Tryggingastofnun 158 (Ríkisendurskoðun, 1991). 

Karl Steinar vildi einnig minnka stofnunina og yfirbyggingu hennar en jafnframt auka 

þjónustuna við einstaklinga. Ekki einungis með því að koma þjónustunni heim til fólks með 

því að nýta töfra tölvutækninnar heldur einnig með því að gera hana manneskjulegri, 

einstaklingsbundnari og aðgengilegri (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 12.mars, 

1999). Þá skoðun byggði Karl Steinar á sinni eigin reynslu en hann hafði reynt þjónustu 

Tryggingastofnunar á eigin skinni þar sem sonur hans var fatlaður. Þurfti hann því að hafa 

mikil samskipti við stofnunina og þá sérstaklega læknadeildina. Fékk hann það á tilfininguna 

að stofnunin væri einskonar reiknistofnun þar sem viðskiptavinir hennar væru einungis 

kennitölur (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild,14.desember, 2011). Vegna þessa var 
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ákveðið að fara út í breytingar á ýmsum málum hjá stofnuninni. Breytingar voru gerðar á 

launamálum, tekið var fyrir pólitískar ráðningar og afnumin var löggjöf um skipulag 

stofnunarinnar. Þessar breytingar gerðu Karli Steinari kleift að breyta húsnæði stofnunarinnar 

og stofna sérstaka þjónustudeild, forvera samskiptasviðs og þar með hefja þjónustuskeið 

stofnunarinnar. 

4.1.2.1  Dreifð og flókin þjónusta 

Áður en samskiptasvið (þjónustu- og kynningarsvið) varð til sem deild undir þjónustu- og 

rekstrarsviði var engin slík þjónustumiðstöð starfandi hjá stofnuninni. Þjónusta stofnunarinnar 

var því á víð og dreif um húsið og jafnvel í öðru húsi við Tryggvagötu, þar sem finna mátti 

svokallaða afgreiðslu stofnunarinnar. Þjónusta Tryggingastofnunar var því byggð þannig upp 

að leita þurfti til margra aðila sem staðsettir voru á mörgum mismunandi stöðum innan 

stofnunarinnar til þess að fá úrlausn sinna mála. Gat þetta fyrirkomulag verið mjög tímafrekt 

og viðskiptavinir stofnunarinnar áttu oftar en ekki í erfiðleikum með að átta sig á því hvert 

þeir ættu að snúa sér í leit sinni að þjónustu og réttindum innan stofnunarinnar að sögn Karls 

Steinars. Árið 1994 ákvað hann að leggja fram könnum vegna hugmynda um endurnýjun á 

húsnæði Tryggingastofnunar. Úr könnuninni fékkst m.a. sú niðurstaða að um 50% þeirra sem 

leituðu til stofnunarinnar höfðu villst í húsinu í leit sinni að réttri deild (Kristján Jónsson, 

1999).  Viðskiptavinir fengu því ekki tæmandi upplýsingar um rétt sinn. Einnig leiddi þetta 

fyrirkomulag  til þess að starfsmenn stofnunarinnar urðu fyrir truflunum og töfum vegna þess 

að þeir þurftu einnig að sjá um beina afgreiðslu við viðskiptavini stofnunarinnar. Samkvæmt 

skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 1991 kom fram að það þurfti að endurskoða þjónustu 

stofnunarinnar með það að leiðarljósi að einstaklingar gætu leyst mál sín með einfaldari hætti. 

Því átti afgreiðslan að fara fram á einum stað þar sem einstaklingar gætu fengið úrlausn flestra 

málefna sinna (Ríkisendurskoðun, 1991,79).  

Þann 16.október 1996 var settur af stað starfshópur á vegum Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins. Þennan hóp skipuðu þeir Davíð Á. Gunnarsson, Bolli Héðinsson, 

Karl Steinar Guðnason, Sigurður Þórðarson og Þórir Haraldsson. Starfshópurinn notaðist við 

fyrri stjórnsýsluúttektir þar á meðal skýrslu sem gerð var af ráðgafafyrirtækinu Hagvangi frá 

árinu 1973 og skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 1991. Megin verkefni starfshópsins var að sjá 

um tillögur að endurskoðuðu innra skipulagi Tryggingastofnunar og húsnæðismálum hennar. 

Ástæður sem starfshópurinn nefndi fyrir breytingum á skipulagi stofnunarinnar voru þær að 

stofnunin hafði ekki náð að sinna þeim kröfum sem á henni hvíldu. Mátti þar nefna að 

skipulag og gildandi stjórnarfyrirkomulag stofnunarinnar gat ekki brugðist við breyttum 
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tímum og aðstæðum. Stjórnskipulagið var að mestu leyti bundið í lög og rýrði það mjög 

möguleika stofnunarinnar á að bregðast við breytingum í umhverfinu sínu (Bolli Héðinsson 

o.fl., 1996). Starfshópurinn einbeitti sér að þess vegna að því að koma með tillögur um breytt 

stjórnskipulag sem gæti leitt til þess að ná fram eftirfarandi markmiðum í rekstri 

stofnunarinnar: Ná fram rekstrarhagræðingu, aukinni skilvirkni, auknu frumkvæði byggðu á 

þekkingu á viðfangsefninu, auka ábyrgð á reglum um tilhögun bótagreiðslna og auka metnað 

og starfsánægju meðal starfsfólks. Í tillögum hópsins var einnig að finna tillögu um að 

viðskiptavinir stofnunarinnar gætu leitað á einn stað með öll sín mál (Bolli Héðinsson o.fl., 

1996). 

Þann 23. apríl 1997 skipaði þáverandi forstjóri Tryggingastofnunar Karl Steinar Guðnason, 

aðgerðanefnd til að gera tillögur um framkvæmd á flutningi afgreiðslu og þjónustu frá 

lífeyristryggingadeild, sjúkra- og slysatryggingadeild og læknadeild í nýja þjónustu- og 

afgreiðslumiðstöð Tryggingastofnunar. Ástæðan fyrir skipuninni var skýrslan á vegum 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins frá 16. október 1996. Stofnunin taldi að skýrslan 

væri skref í rétta átt og mæltist hún til þess að breytingar yrðu gerðar á þjónustu 

stofnunarinnar.Nefndin vann að greiningum á þjónustunni með því að kynna sér hvernig 

henni var háttað hjá hverri deild ásamt því að kynna sér fyrirliggjandi skýrslur. Meðal annars 

var gerð talning á viðskiptavinum stofnunarinnar sem komu til hennar í leit að þjónustu. 

Talningin leiddi í ljós að rúmlega 8000 manns leituðu til stofnunarinnar í júlí 1997 og leiddi 

sá fjöldi viðskiptavina til mikils álags á starfsmenn hennar. Samkvæmt tillögunum var 

nefndin sammála um að á breytingum væri þörf, fyrst og fremst til að koma til móts við þarfir 

viðskiptavina stofnunarinnar. Einnig var nefndin sammála um að það þyrfti að bæta 

vinnuaðstöðu starfsfólks, þá sérstaklega þess starfsfólks sem vann við úrvinnslu gagna (Karl 

Steinar Guðnason munleg heimild, 31.október, 1997). 

Þær leiðir sem nefndin lagði upp með til að laga þetta vandamál voru nokkrar.  

 Að sameina afgreiðslu og þjónustu Tryggingastofnunar á einn stað. 

 Að sérhæft starfsfólk frá læknadeild, lífeyristryggingadeild, sjúkra- og 

slysatryggingadeild starfaði í afgreiðslu. 

 Ráða móttökufulltrúa sem leiðbeindi viðskiptavinum um það hvert þeir ættu að 

snúa sér. 

 Ráða upplýsingafulltrúa sem tæki viðtöl og veitti upplýsingar um almenn 

réttindi. 
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 Ráða félagsráðgjafa sem tæki viðtöl og veitti upplýsingar og ráðgjöf í flóknum 

málum ásamt að sjá um handleiðslu afgreiðslufulltrúa á ákveðnum sviðum. 

 Að starfsmaður sinnti sérstaklega bifreiðamálum hreyfihamlaðra. 

 Ráða afgreiðslugjaldkera. 

 Þjónustu- og afgreiðslumiðstöð þar sem sérstakur deildarstjóri væri sem 

samhæfði og ákvarðaði verkefni ásamt því að leiðbeina starfsmönnum. 

Deildarstjórinn þyrfti að koma á samskiptum við aðrar deildir og stofnanir og 

skipuleggja meðferð afgreiðslumála sem koma upp og þeim málum sem 

tengjast deild hans (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 31.október, 

1997). 

Í þjónustukönnun sem Félagsvísindastofnun gerði árið 1998 voru viðskiptavinir 

Tryggingastofnunar spurðir að því hvort að sú breyting að flytja alla þjónustu á einn stað 

mundi verða til bóta fyrir þá. 51,4% aðspurðra sögðu að breytingin yrði til mikilla bóta, 

16,3% sögðu að breytingin kæmi til nokkurra bóta. 29,6% sögðu að breytingin skiptu engu 

máli en 2,8% sögðu að breytingin kæmu sér illa fyrir sig. Rétt er að geta þess að 

svarendahópurinn var bundinn við Laugaveg 114 þar sem könnunin fór fram þannig að þeir 

viðskiptavinir sem leituðu til skrifstofunnar á Tryggvagötu gætu hafa haft aðra skoðun (María 

J. Ammendrup, 1998). 

4.1.3 Úrlausnarefni að mati Sigríðar Lillý Baldursdóttur 2007 – 

Sigríður Lillý Baldursdóttir núverandi forstjóri Tryggingastofnunar tók við starfi forstjóra 

1.nóvember 2007 og hélt hún áfram að vinna að því markmiði Karls Steinars að gera 

Tryggingastofnun þjónustumiðaðari. Taldi hún að það væri brýnt verkefni að halda áfram að 

bæta þjónustu stofnunarinnar, minnka skrifræðiseinkenni og efla þjónustuvitund starfsmanna. 

Þessi takmörkun á þjónustuvitund kom meðal annars fram í staðsetningu þjónustu- og 

kynningardeildar (samskiptasviðs) í skipuriti stofnunarinnar (Sigríður Lillý Baldursdóttir 

munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

Þau úrlausnarefni sem Tryggingastofnun þurfti að kljást við í sambandi við þjónustu voru 

margskonar því þjónusta hennar var samsett úr ótal þáttum eða allt frá símaveri til funda með 

hagsmunaaðilum. Samkvæmt Sigríði Lillý var umhverfið síbreytilegt þannig að viðmið og 

viðhorf til þjónustunnar voru sífellt að breytast og þróast. Við þessum breytingum þurfti 

Tryggingastofnun að bregðast og halda áfram að þróa þjónustu sína í takt við tímann. 

Stofnunin skoðaði því hvað aðrir aðilar voru að gera ásamt því að ræða um þjónustu 

stofnunarinnar á ýmsum fundum innanhúss eða með ytri aðilum. Það má segja að stofnunin 

hafi oftar en ekki farið út í reglulegar umbætur á þjónustunni í samræmi við stöðugar 
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breytingar á starfsumhverfi hennar. Má þar með segja að með því að skilgreina stofnunina 

sem þjónustustofnun hafi hún einmitt verið að fylgja þeirri þróunarbraut (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

Til þess að átta sig á þeim breytingum sem orðið hafa á þjónustuleiðum 

Tryggingastofnunar er vert að skoða hvaða þjónustu- og samskiptaleiðir voru í boði á árunum 

1993,2007 og 2011. 

T
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 Þjónustuleiðir í boði á árunum 1993, 2007 og 2011 

1993 2007 2011 

Skiptiborð, ein símalína inn í stofnunina. Símaver Símaver 

Opið á allar deildir Þjónustuver Þjónustuver 

Umboð hjá sýslumanni Umboð hjá sýslumanni Umboð hjá sýslumanni 

Bréfasamskipti Bréfasamskipti Bréfasamskipti 

 Viðtal Viðtal 

 Vefsíða www.tr.is Vefsíða www.tr.is 

  Rafræn þjónusta „Mínar síður“ 

 

Árið 1993 var ein símalína inn í Tryggingastofnun sem olli því að erfitt var að hringja í 

stofnunina vegna mikils biðtíma. Opið var upp á allar deildir stofnunarinnar þannig að 

viðskiptavinur þurfti að leita að réttri deild til þess að fá úrlausn sinna mála og í einhverjum 

tilfellum þurfti sami aðili að fara á nokkra staði innan hússins til þess að fá svör. Umboð voru 

og eru enn starfrækt á flestum sýslumannsskrifstofum úti á landsbyggðinni þar sem 

viðskiptavinir geta leitað sér upplýsinga og þjónustu. Hægt var að hafa samband við 

stofnunina bréfleiðis og fengu þá viðskiptavinir send svör við beiðnum sínum á sama formi. 

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan voru aðal breytingar á þjónustuleiðum stofnunarinnar 

þær að stofnunin kom sér upp símaveri og þjónustuveri árið 1999 og árið 2006 var sett á fót 

vefsíða stofnunarinnar www.tr.is. Þar gátu viðskiptavinir nálgast allar upplýsingar um rétt 

sinn og starfsemi stofnunarinnar ásamt því að geta haft samband með rafrænum hætti í 

gegnum netsvar. Árið 2007 var síðan farið að veita lífeyrisþegum viðtöl til kynningar á 

réttindum þeirra og árið 2008 var rafræna þjónustusíðan „Mínar síður“, sem áður var þekkt 

undir nafninu „tryggur.is“, tekin í notkun. 

4.1.3.1  Hin skrifræðislega og þunga Tryggingastofnun ríkisins 

Í nýjustu þjónustukönnun Tryggingastofnunar sem gerð var árið 2010 voru svarendur spurðir 

hvort þeir teldu Tryggingastofnun vera framsækna eða íhaldssama stofnun. Í ljós kom að 

68,7% aðspurðra töldu stofnunina vera íhaldssama, 13,3% töldu hana framsækna en 18,1% 

http://www.tr.is/
http://www.tr.is/
http://www.tr.is/
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tóku ekki afstöðu. 22,7% töldu stofnunina meira að segja vera mjög íhaldssama (Capacent 

Gallup, 2010). Oftar en ekki má segja að með því að skilgreina stofnunina sem íhaldssama sé 

verið að gefa henni skrifræðisstimpil þar sem þjónustan er ekki í fyrsta sæti. 

Að sögn Sigríðar Lillý forstjóra leit Tryggingastofnun ekki á sig sem þjónustustofnun, 

heldur var hún stjórnsýslustofnun sem tók stjórnsýsluákvarðanir og birti þær þegnunum. 

Stofnunin var því mjög skrifræðisleg í hugsun og gjörðum. Starfsmenn stofnunarinnar voru 

t.d margir hverjir með þannig hugsunarhátt að þeir væru ekki að þjónusta viðskiptavini 

stofnunarinnar heldur væru þeir einungis að útdeila þeim gæðum sem sótt hafði verið um. 

Þjónustan var því hvorki meiri né minni en þurfti til að koma ákvörðunum stofnunarinnar á 

framfæri. Viðskiptavinir fengu þó greitt það sem þeir höfðu rétt á. Þó var vandamálið að lítið 

sem ekkert var verið að huga að því með hvaða hætti viðskiptavinir fengju greitt, hvernig 

viðskiptavinir ættu að sækja um réttindi sín eða hvort þeir þyrftu á frekari þjónustu eða 

fræðslu að halda. Þar sem stofnunin var ekki skilgreind sem þjónustustofnun skorti 

starfsmönnum stofnunarinnar skýra sýn á verkefni hennar en til þess að rekstur hennar gæti 

gengið vel þyrfti að liggja í augum uppi til hvers væri ætlast af starfsmönnum hennar 

(Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

4.1.3.2  Samskiptasvið (þjónustu- og kynningarsvið) undirdeild sviðs 

Eitt af fyrstu úrlausnarefnunum sem Karl Steinar og Sigríður Lillý þurftu að takast á við var 

lítt sýnileg þjónusta í skipuriti stofnunarinnar. Í byrjun var samskiptasvið einungis undirdeild 

þjónustu- og rekstarsviðs. Ástæðan fyrir því að samskiptasvið stóð ekki jafnfætis öðrum 

sviðum var sú að vægi sviðsins var ekki hið sama á þessum tíma innan stofnunarinnar og 

sjónarmið þeirra sem unnu að beinni þjónustu í framlínunni skilaði sér ekki til 

framkvæmdastjórnar. Við það myndaðist ákveðið sambandsleysi. Stjórnandi samskiptasviðs 

var ekki í stöðu framkvæmdastjóra og átti því ekki rétt á að sitja fundi framkvæmdastjórnar. 

Það má því segja að úrlausnarefnin sem snéru að samskiptasviðinu og skipulaginu hafi verið 

tvíþætt. Í fyrsta lagi þurfti að gera þjónustu stofnunarinnar hærra undir fót þar sem stofnunin 

stefndi að því að verða svokölluð þjónustustofnun og í öðru lagi þurfti sviðið að vera með 

sinn eiginn framkvæmdastjóra þannig að þjónustan yrði beintengd við framkvæmdastjórnina 

(Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 
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Hér á eftir er skipurit fyrir breytingar frá árinu 1999. Þar má sjá að þjónustumiðstöð 

(samskiptasvið) er undir þjónustu- og rekstrarsviði stofnunarinnar oftar en ekki nefnt 

þjónustusvið. Þó nafn sviðsins gefi til kynna að þjónusta hafi verið megin áhersla sviðsins var 

raunin önnur. Sviðið sá um alla afgreiðslu til viðskiptavina, tölvumál, starfsmannaþjónustu, 

fjárvörslu, fræðslu- og útgáfumál, alþjóðamál, félagsrágjafaþjónustu ásamt daglegum rekstri 

Tryggingastofnunar. Markmið sviðsins var að það átti að fara þvert á önnur svið og vera ýmist 

að veita þjónustu innanhúss eða utan. Starfsmenn sviðsins voru um það bil 53 talsins árið 

1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.3 Lítið sem ekkert frumkvæði að veitingu upplýsinga  

Að sögn Sigríðar Lillý forstjóra hafði Tryggingastofnun nánast ekkert frumkvæði að veitingu 

upplýsinga áður en hún tók við sem forstjóri (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 

28.nóvember, 2011). Til að mynda auglýsti stofnunin ekki í fjölmiðlum landsins ef einhverjar 

breytingar áttu sér stað hjá henni eða einhverjar mikilvægar bréfasendingar fóru út. Fólk fékk 

því einungis fregnir af breytingum í gegnum bréf stofnunarinnar eða beint í gegnum 

breytingar á greiðslum frá henni. Hafði það í för með sér að viðskiptavinir leituðu til 

stofnunarinnar eftir upplýsingum. Einnig var stofnunin ávallt í varnarhlutverki þegar kom að 

upplýsingaflæði Ef gagnrýni á stofnunina birtist í fjölmiðlum þá kom andsvar frá 

Tryggingastofnun en oftast kom svarið of seint sem olli því að erfitt var að verja ímynd 

Mynd 9 Tryggingastofnun ríkisins, 1999 
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stofnununarinnar. Upplýsingamiðlun gat verið á ýmsu formi, t.d. sem fréttatilkynning í 

fjölmiðlum og á vefsíðu stofnunarinnar, fundir með hagsmunasamtökum og fagaðilum, 

auglýsing í fjölmiðlum, bæklingagerð eða annað sem felur í sér að koma upplýsingum til 

almennings og viðskiptavina stofnunarinnar. Til þessa að upplýsingaflæði sé gott þurfti 

stofnunin að koma á framfæri upplýsingum um hvað hún væri að gera, hver stofnunin væri og 

hvað hún stæði fyrir (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

4.1.3.4  Bréf óskýr og of mörg 

Vandamálið með bréf Tryggingastofnunar var tvíþætt. Bréfin voru ill skiljanleg fyrir 

viðskiptavini stofnunarinnar og erfitt var fyrir þá að meðtaka þær mikilvægu upplýsingar sem 

í þeim fólust (sjá dæmi á næstu síðu). Einnig voru bréfin allt of mörg. Sá þjóðfélagshópur sem 

fékk bréf úr stóru bréfasendingum stofnunarinnar voru örokulífeyrisþegar, 

endurhæfingarlífeyrisþegar og ellilífeyrisþegar. Stór hluti þessara þjóðfélagshópa þjáist af 

lestrarerfiðleikum og vegna þess þurfti þessi hópur viðskiptavina stofnunarinar oftar en ekki 

að leita til stofnunarinnar til þess að fá nánari útskýringar á því hvað væri verið að segja þeim 

með þessum bréfum (Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011). 

Í þjónustukönnun sem gerð var árið 2007 kom þó í ljós að 61,4% viðskiptavina 

stofnunarinnar áttu auðvelt með að lesa bréfin en 26,6% átti erfitt með það og 12% sögðust 

hvorki eiga í vandræðum með að lesa þau eða eiga auðvelt með það (Þjónustukönnun, 2007).  

Samkvæmt þjónustukönnun sem gerð var árið 2010 fannst 53,9% aðspurðra auðvelt að 

skilja bréf stofnunarinnar en 32,9% fannst það erfitt en 13,3% voru hlutlausir.  

Ef þessar tvær þjónustukannanir eru bornar saman má sjá að þeim fjölgaði sem ekki skildu 

bréf stofnunarinnar eða frá 26,6% upp í 32,9%. Þessi aukning á sér þó sínar skýringar, 

samkvæmt Þorgerði Ragnarsdóttur formanni bréfanefndarinnar. Hún benti á að spurningarnar 

sem spurðar voru í báðum könnununum voru ekki sértækar fyrir þau bréf sem breytt var, en 

stofnunin sendir ennþá út bréf í litlum upplögum sem hafa ekki breyst mikið í gegnum tíðina. 

Einnig ruglar fólk saman Tryggingastofnun og Sjúkratrygginum Íslands en bréfum 

Sjúkratrygginga hefur ekki verið breytt eins og Tryggingastofnunar. Erfitt er að bera saman 

niðurstöður þessara tveggja kannanna þar sem samsetning úrtaksins var ólíkt í þeim. Einnig 

skekkti það niðurstöðurnar að uppgjör 2010 vegna ársins 2009 var mjög þungt vegna þess að 

fjármagnstekjur lífeyrisþega komu í ljós þegar bankaleynd var afnumin. Lífeyrisþegarnir, þá 

aðalega ellilífeyrisþegar, fengu innheimtubréf frá stofnuninni og voru margir hverjir mjög 

ósáttir. Það má því segja að spurningarnar sem fjölluðu um bréf Tryggingastofnunar hafa ekki 

verið nægilega vandaðar þar sem þær mældu ekki það sem stofnunin ætlaði að mæla (stóru 
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bréfasendingarnar og skoðun fólks á þeim). Ef hóparnir eru skoðaðir sérstaklega þá sést t.d. að 

aðeins fleiri örorkulífeyrisþegar sögðust skilja betur bréfin árið 2010 eða um 55% af 161 en 

54,7% af 97 árið 2007 (Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011).  

Ástæðan fyrir því að bréfin gátu verið svona ruglingsleg var sú að þau voru skrifuð með 

Tryggingastofnun í huga en ekki viðskiptavini hennar og má segja að í mörgum tilfellum var 

starfsfólk stofnunarinnar að sýna fram á að það kunni sitt fag og væri vel menntað þar sem 

bréfin voru á háfleygu lögfræðimáli þar sem lögin voru útskýrð á flókinn hátt (Karl Steinar 

Guðnason munnleg heimild, 14.desember, 2011). Einnig höfðu þeir starfsmenn sem skrifuðu 

bréfin ákveðnar hugmyndir um það hvernig þau ættu að vera og báru þau þess merki að vera 

unnin af lögfræðingum eða læknum stofnunarinnar. Bréfin voru mikil lögfræðiflækja þar sem 

fjöldinn allur af lagatexta var þulinn upp í byrjun þeirra vegna þess að sendandinn vildi 

fyrirbyggja það að hann lenti í málastappi vegna þeirra. Þess vegna stóð í bréfunum, á 

lögfræðimáli, hvers vegna væri verið að senda þau og um hvað þau fjölluðu.  

Hér á eftir er dæmi úr uppgjörsbréfi vegna 2006 sem sent var út árið 2007 til 

ellilífeyrisþega.  

Efni: Endurreikningur og uppgjör bótagreiðslna ársins 2006 

 

Endurreikningur Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum lífeyristrygginga vegna ársins 2006 

hefur átt sér stað eins og mælt er fyrir um í 16. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007, sbr. 

reglugerð nr. 939/2003, með síðari breytingum. 

 

Endurreikningurinn fór þannig fram að bótaréttur ársins var reiknaður út á grundvelli endanlegra 

upplýsinga um tekjur ársins 2006 sem sóttar voru til skattyfirvalda. Einnig var tekið mið af 

upplýsingum um aðrar aðstæður, sem fyrir liggja hjá Tryggingastofnun. Niðurstaða útreikningsins var 

borin saman við þær bætur sem þér hafa verið greiddar vegna ársins 2006. 

 

Á hjálögðum yfirlitum má sjá niðurstöðu endurreikningsins ásamt þeim tekjum og öðrum forsendum 

sem liggja til grundvallar honum. Niðurstaðan sýnir að bætur ársins eru ofgreiddar sem nemur xxxxxxx 

kr.  

 

Með heimild í 11. gr. reglugerðar nr. 939/2003 hefur verið ákveðið að falla frá innheimtu vegna 

ofgreiðslunnar. 

 

Teljir þú að útreikningurinn eða forsendur hans séu ekki réttar er þér bent á að koma athugasemdum 

þínum skriflega á framfæri fyrir 1. nóvember nk. Æskilegt er að gögn sem styðja athugasemdirnar fylgi. 

Eyðublöð sem nota má í þessu skyni er að finna á heimasíðu stofnunarinnar og afgreiðslustöðum 

hennar. 

 

Ef þú hreyfir engum andmælum telst uppgjöri bóta ársins 2006 lokið með ofangreindri niðurstöðu. 

 

Ef þú hefur athugasemdir eða óskar nánari upplýsinga er þér velkomið að hafa samband við starfsfólk 

þjónustumiðstöðvar í síma 560 4460, næsta umboðsmann eða á netfangið tr@tr.is. 

 

Með kveðju, 

Tryggingastofnun ríkisins    (Tryggingastofnun ríksins munnleg heimild, 2006) 
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Eins og sjá má kemur efni bréfsins sem snýr að viðskiptavininum sjálfum ekki fyrir fyrr en 

í þriðju málsgrein og er setningin á lögfræðimáli. Því þurftu viðskiptavinir stofnunarinnar að 

lesa í gegnum lagatexta sem hafði ekki beint með ákvörðunina sem bréfið fól í sér að gera. 

Einnig var uppsetning bréfsins ekki þannig að texti þess var auðlesinn fyrir fólk sem átti við 

lestrarerfiðleika að etja. Bréfin voru einnig allt of mörg og kostnaðurinn við bréfasendingarnar 

hljóp á tugum milljóna á hverju ári. Allt þetta bréfaflóð olli einnig gífurlegu ónæði hjá 

viðskiptavinum stofnunarinnar og margir hverjir hættu að opna bréf frá stofnuninni vegna 

kvíða. Dæmi voru um að viðskiptavinir komu með bunka af óopnuðum bréfum í stofnunina 

og vildu fá skýringar á þeim. Að meðaltali fóru t.d. út 3 – 4 bréf á hvern einstakling vegna 

uppjörs Tryggingastofnunar. Viðskiptavinir fengu því mörg bréf um sama hlutinn. 

Uppgjörsbréf, kröfuyfirlit og innheimtubréf ásamt því að fá skattauppgjörsbréf frá 

Ríkisskattstjóra sem innihéldu oftar en ekki sömu upplýsingar og bréf Tryggingastofnunar 

nema þar voru útskýringar með öðrum formerkjum. Oftar en ekki kom bréf skattstjóra á 

undan Tryggingastofnunarbréfinu og því komu viðskiptavinir stofnunarinnar tvisvar í 

þjónustuver stofnunarinnar vegna sama málsins. Bréfasending á borð við uppgjörsbréfið fór 

t.d. til 28 þúsund ellilífeyrisþega og um 17 þúsund örokrulífeyrisþega í júlí 2010. Það má 

segja að hugsun stofnunarinnar hafi verið „því fleiri bréf því betra“. Áður fyrr mátti helst ekki 

senda bréf frá Tryggingastofnun því þá náði stofnunin ekki að þjónusta allan þann fjölda 

fyrirspurna sem rigndi inn vegna bréfa. Það að senda út bréf þýddi ávallt mikið álag á 

samskiptasvið stofnunarinnar sem var oft á tíðum það mikið að símkerfi stofnunarinnar hrundi 

og mjög erfitt var að ná sambandi við hana (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 

28.nóvember, 2011).  
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4.1.3.5  Erfitt að ná sambandi við stofnunina 

Samkvæmt þjónustukönnunum Capacent Gallup frá árunum 2007, 2008 og 2010 má sjá að 

flestir viðskiptavinir Tryggingastofnunar notuðust við hinar hefðbundnu þjónustuleiðir 

stofnunarinnar, síma og komu í þjónustuver/umboð. Hér fyrir neðan eru töflur sem sína þá 

þjónustu sem viðskiptavinir stofnunarinnar vildu hvað helst nýta sér, skipt eftir tegundum 

viðskiptavina stofnunarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má úr þessum þremur töflum, sem unnar eru úr þjónustukönnunum Capacent 

Gallup frá árunum 2007, 2008 og 2010 nota örorkulífeyrisþegar hvað mest símaþjónustu 

stofnunarinnar ásamt því að koma í þjónustuver stofnunarinnar eða umboð. Þegar „Mínar 

síður“ voru komnar á netið árið 2010 var sú þjónustuleið einnig mikið notuð af 

örorkulífeyrisþegum sem og öllum öðrum viðskiptavinum stofnunarinnar. Notkun 

ellilífeyrisþega á þjónustuleiðum stofnunarinnar var svipuð og notkun örorkulífeyrisþega 

Mynd 10 Capacent Gallup, 2007 

Mynd 11 Capacent Gallup, 2008 

Mynd 12 Capacent Gallup, 2010 
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nema hvað ellilífeyrisþegar voru heldur gjarnari á að koma í stofnunina eða umboð hennar en 

að hringja eða nota rafræna þjónustu. Í mörgum tilfellum höfðu viðskiptavinir stofnunarinnar 

haft orð á því hversu erfitt það væri að fá þjónustu hjá Tryggingastofnun vegna mikils 

biðtíma, þó aðalega í síma. Margir viðskiptavinir stofnunarinnar hafa ekki séð sér fært að bíða 

eftir svari í símaveri stofnunarinnar eða getað beðið í þjónustuverinu. Þjónustukönnun frá 

árinu 2007 leiddi í ljós að viðskiptavinum stofnunarinnar þótti biðtími eftir sambandi við 

skiptiborð heldur langur. Af þeim viðskiptavinum sem hringdu í stofnunina fannst 62,7% 

biðtíminn vera of langur eftir svörun á skiptiborði. Þar af fannst 68% almennings, 47,4% 

ellilífeyrisþega, 71,7% tímabundið veikra, 59,4% örorkulífeyrisþega og 50% foreldra barna 

með sérþarfir að biðtími eftir að fá samband við skiptiborð væri of langur (Capacent Gallup, 

2007). Samkvæmt sömu könnun fannst nær helmingi viðskiptavina (49,7%) biðtíminn vera of 

langur þegar þeir biðu eftir að fá samband við starfsmann sem gat aðstoðað þá. Þar af fannst 

40% almennings, 56,3% ellilífeyrisþega, 56,4% tímabundið veikra, 50% örorkulífeyrisþega 

og 36,9% foreldra barna með sérþarfir að bíðtími eftir að fá samband við starfsmann sem gat 

aðstoðað viðkomandi, vera langur (Capacent Gallup 2007). Sökum þessa langa biðtíma var 

þrýst á Tryggingastofnun að bjóða upp á fleiri þjónustuleiðir til þess að dreifa álaginu til að 

minnka biðtíma. Því miður var þessi þáttur ekki kannaður í þjónustukönnunum Capacent 

Gallup árin 2008 og 2010 þannig að ekki er hægt að gera samanburð. 

4.1.3.6  Slæm tengsl á milli Tryggingastofnunar og hagsmunasamtakana 

Karl Steinar Guðnason, fyrrverandi forstjóri Tryggingastofnunar hélt ræðu á fulltrúafundi 

Þroskahjálpar þann 18. október 1996 sem bar titilinn „Eru hagsmunasamtök og 

Tryggingastofnun óvinir?“ Lýsir þessi titill ágætlega sambandinu á milli 

hagsmunasamtakanna og Tryggingastofnunar þar sem töluverð óvild ríkti þar á milli. 

Samkvæmt Karli Steinari var tilhneiging meðal nokkurra starfsmanna til þess að líta á 

hagsmunasamtökin sem þau væru „af hinu illa“vegna þess að þau dirfðust að gagnrýna 

stofnunina. Þess vegna myndaðist þessi „fúll á móti“ staða á milli Tryggingastofnunar og 

hagsmunastakanna sem kom viðskiptavinum stofnunarinnar og skjólstæðingum samtakanna 

afar illa þar sem lítið sem ekkert upplýsingastreymi varð á milli þeirra um það hvað mætti 

bæta (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember, 2011). Í fyrirlestri sínum ræddi 

Karl Steinar um að stofnunin hafi verið ásökuð um að veita lélega þjónustu, mismuna 

viðskiptavinum, málsmeðferð væri flókin og skipulag þunglamalegt. Að hans mati átti þessi 

gagnrýni við rök að styðjast. Tími væri kominn til að þessir aðilar sneru bökum saman og 

finndu sameiginlega vettvang til þess að finna lausnir á þeim vanda sem steðjaði að bæði 
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stofnuninni og viðskiptavinum hennar. (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 

14.desember, 2011). 

4.2 Ákvarðanir um breytingar 

Þegar kemur að ákvarðanatöku við einstaka breytingar á þjónustu Tryggingastofnunar er vert 

að spyrja þriggja spurninga: Hver var það sem ákvað að breytinga væri þörf? Hvernig var 

stuðningur við breytingarnar fenginn? Og hver leiddi breytingarnar áfram ? Taflan hér á eftir 

sýnir ákvarðanatökuna á bak við breytingar á þeirri þjónustu sem fjallað hefur verið um. 

 

4.2.1 Breytingar almennt hjá Tryggingastofnun 

Þegar ákvarðanir um t.d. skipulag, þjónustuviðbót eða breytingar á verklagi eru teknar hjá 

Tryggingastofnun eiga þær oftast uppruna sinn að rekja til framkvæmdastjóra, forstjóra eða 

stjórn stofnunarinnar. Hugmyndirnar verða ekki að ákvörðunum fyrr en þær berast til forstjóra 

stofnunarinnar sem annað hvort tekur ákvörðunina um breytingarnar eða fer með hana fyrir 

framkvæmdarstjórn eða stjórn Tryggingastofnunar. Ef um breytingu á einstaka sviði er að 

ræða fer ákvarðanatakan oftast fram hjá framkvæmdastjóra sviðsins og forstjóra 

stofnunarinnar. Ef breytingarnar ná yfir stofnunina í heild þurfa þær annað hvort að vera 
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bornar undir framkvæmdarstjórn stofnunarinnar eða stjórn stofnunarinnar en það fer eftir því 

hversu stórar breytingarnar eru. Ef þær eru stórar, á borð við breytt heildarskipulag þarf að 

bera þær undir stjórn Tryggingastofnunar. Ef um minni breytingar á borð við breytingu 

verklagsreglna er að ræða þarf að bera þær undir framkvæmdastjórnina. Í sumum tilfellum 

þarf þó að bera breytingarnar undir ráðuneytið en slíkt er metið innan stofnunarinnar. 

Opnunartíma þjónustu- og símavers stofnunarinnar var t.d. breytt sumarið 2011og þurfti sú 

ákvörðun að vera lögð fyrir ráðuneytið áður en breyttur opnunartími tók gildi. Þessi háttur á 

ákvarðanatöku hefur alltaf verið viðhafður hjá Tryggingastofnun (Sigríður Lillý Baldursdóttir 

munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

Breytingatillögur geta komið t.d. frá forstjóra eða þær fengnar honum í hendur en hann fer 

með þær á framkvæmdastjórnar- eða stjórnarfund til þess að fá þær samþykktar. Þegar 

Sigríður Lillý kom t.d.með þær breytingatillögur að breyta skipulagi Tryggingastofnunar og 

gera samskiptasvið að sviði með sérstökum framkvæmdastjóra lagði hún tillöguna fyrst fram 

á framkvæmdastjórnarfundi og síðan á stjórnarfundi. Notaði hún þau rök að verið væri að 

stefna að því að skilgreina stofnunina sem þjónustustofnun þess vegna ætti sú deild sem væri 

andlit stofnunarinnar að hafa jafnan sess og aðrar deildir í skilulaginu (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

Margar ákvarðanir líta einnig dagsins ljós í kjölfar vinnu úrbótahópa á borð við 

bréfanefndar stofnunarinnar sem vann að því að betrumbæta bréf stofnunarinnar.Ennfremur 

koma oft hugmyndir að úrbótum fram hjá starfsmönnum stofnunarinnar sem tjá 

framkvæmdastjóra síns sviðs hugmyndir sínar og hann fer með þær hugmyndir annað hvort til 

forstjóra eða beint á framkvæmdastjórafund. 

Ákvarðanatakan á bak við þær breytinga sem orðið hafa á þjónustunni hafa flestar farið í 

gegnum forstjóra Tryggingastofnunar. Þó hafa framkvæmdastjórar stofnunarinnar oftar en 

ekki samband við forstjóra stofnunarinnar til þess að vinna sér inn stuðning við breytingarnar. 

Hér á eftir verða skoðaðar ákvarðanatökur sem liggja að baki þeim breytingum sem orðið hafa 

á þjónustu Tryggingastofnunar frá 1993 til 2011. 

4.2.2 Ákvarðanataka á stjórnunartímabili Karls Steinars 1993 - 2007 

4.2.2.1 Ákvarðanatakan að baki samskiptasviðs Tryggingastofnunar 

Næstum samhliða þeirri ákvörðun að taka húsnæði Tryggingastofnunar í gegn á árunum 1997 

- 1999 var ákveðið að stofna sérstakt þjónustuver. Í kjölfar tillagna starfshóps sem var á 

vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins, skipaður 16. Október 1996, var fyrst 

stefnt að því að viðskiptavinir stofnunarinnar gætu leitað á einn stað með öll sín mál. Í þessum 
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starfshópi sátu Davíð Á. Gunnarsson, Bolli Héðinsson, Karl Steinar Guðnason, Sigurður 

Þórðarson og Þórir Haraldsson. Megin verkefni starfshópsins var að sjá um tillögur að 

endurskoðun á innra skipulagi Tryggingastofnunar og húsnæðismálum stofnunarinnar (Bolli 

Héðinsson o.fl., 1996). Tillögum hópsins var skilað 16. desember 1996 til Ingibjargar 

Pálmadóttur þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Ein af niðurstöðum hópsins var 

að þörf væri á þjónustuveri fyrir stofnunina sem yrði til húsa að Laugavegi 114 og bakvinnsla 

færi svo fram á efri hæðum hússins. Með tilkomu þjónustumiðstöðvar mundi því gefast 

tækifæri til að bjóða viðskiptavinum stofnunarinnar upp á heildstæða og skilvirka þjónustu 

sem mundi tryggja öruggari upplýsingagjöf og meiri áreiðanleika ef afgreiðsla mála færi fram 

á einum stað í stað margra mismunandi staða (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2001).  

Í kjölfarið ákvað þáverandi forstjóri Tryggingastofnunar, Karl Steinar að setja af stað 

aðgerðanefnd þann 23.apríl 1997 til þess að gera tillögur að framkvæmd flutnings afgreiðslu 

og þjónustu frá þávernandi lífeyristryggingadeild, sjúkra-og slysatryggingadeild og 

læknadeild í nýja þjónustu- og afgreiðslumiðstöð (Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 1997). Í 

aðgerðarnefndinni sátu Harpa Bragadóttir, sem var formaður nefndarinnar, Ágúst Þór 

Sigurðsson, Lára Hansdóttir, Sigríður Kjartansdóttir, Sigríður Ólafsdóttir og Una Björk 

Ómarsdóttir. Aðgerðarnefndin átti sinn fyrsta fund þann 14. maí 1997 og fundaði síðan 

reglulega, helst með tveggja vikna fresti. Nefndin skoðaði sérstakega þau mál sem tengdust 

sjónarhornum og hlutverki stofnunarinnar gagnvart viðskiptavinum hennar og kynnti sér alla 

þætti þjónustunnar hjá stofnuninni (aðstöðuna, framkvæmd þjónustu og afgreiðslu, hlutverk 

starfsfólks og fleira). Aðgerðarnefndin skilaði af sér einróma tillögu sem fól í sér skýr 

skilaboð um að breytinga væri þörf til þess að stofnunin gæti komið til móts við þarfir 

viðskiptavina sinna. Á þeim tíma þurftu viðskiptavinir að þvælast á milli staða til þess að fá 

úrlausn sinna mála upp um allar deildir og jafnvel á milli húsa. Markmið breytinganna var að 

bæta þjónustu við viðskiptavini (koma til móts við mismunandi þarfir á einum stað) og dreifa 

álagi á starfsfólk svo hægt væri að nýta krafta þess sem best (Tryggingastofnun 1997d). 

Í upphafi var ákveðið að flokka störf nefndarinnar niður í fjóra þætti.  

 Markmið með breytingu 

 Kröfur (hvaða þjónusta þarf að vera til staðar) 

 Móttaka og meðferð gagna 

 Fjöldi starfsmanna (móttaka/afgreiðsla/viðtöl/vinnsla/gjaldkerar  

(Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 1997). 
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Það sem var efst í huga aðgerðarnefndarinnar var að bæta þjónustu stofnunarinnar. Lagði 

hún mikla áherslu á stofnun þjónustu- og afgreiðslumiðstöðvar sem væri ein heild og veitti 

viðskiptavinum stofnunarinnar þjónustu á þann hátt að hún gæti skilgreint þarfir þeirra og haft 

yfirsýn yfir þau réttindi sem voru í boði. Nefndin lagði einnig til að: 

 Fengið væri sérhæft starfsfólk frá læknadeild, lífeyristryggingadeild, sjúkra- og 

slysatryggingadeild til starfa í afgreiðslu við móttöku gagna.  

 Mótökufulltrúi yrði ráðinn sem mundi leiðbeina viðskiptavinum hvert ætti að 

fara. 

 Upplýsingafulltrúi yrði ráðinn sem tæki viðtöl og veitti upplýsingar um almenn 

réttindi. 

 Félagsráðgjafi yrði ráðinn sem tæki viðtöl ásamt því að veita upplýsingar og 

ráðgjöf í flóknum málum. Einnig mundi hann sjá um handleiðslu 

afgreiðslufulltrúa á ákveðnum sviðum. 

 Starfsmaður yrði ráðinn sem mundi sinna sérstaklega bifreiðarmálum 

hreyfihamlaðra. 

 Ráðinn yrði afgreiðslugjaldkeri. 

 Ráðinn yrði til starfa sérstakur deildarstjóri yfir þjónustu- og 

afgreiðslumiðstöðinni sem mundi kona á samskiptum við aðrar deildir og 

stofnanir ásamt því að koma skipulagi á meðferð afgreiðslumála sem koma upp 

(Ágúst Þór Sigurðsson o.fl., 1997). 

Niðurstaða nefndarinnar var að það mætti bæta þjónustu Tryggingastofnunar með því að 

hafa sameiginlega þjónustu- og afgreiðslumiðstöð að Laugavegi 114. Nefndin útlistaði einnig 

hvaða starfsemi þyrfti að flytja til þjónustumiðstöðvarinnar og tiltók fjölda starfsfólks sem 

þyrfti að flytja frá öðrum deildum. Einnig kom fram í niðurstöðum nefndarinnar að gera þyrfti 

ráð fyrir að öll fyrsta hæð stofnunarinnar að Laugavegi 114 væri nýtt undir þjónustu (Ágúst 

Þór Sigurðsson o.fl., 1997). 

Yfirstjórn Tryggingastofnunar, forstjóri og tryggingaráð (stjórn stofnunarinnar) fengu því 

tvær ábendingar um að breytinga væri þörf á skipulagi og þjónustu stofnunarinnar. Fyrsta 

ábendingin kom frá Ríkisendurskoðun árið 1991 en í þeirri skýrslu kom fram að stofnunin 

þyrfti að hafa að leiðarljósi að einstaklingar gætu leyst mál sín með einfaldari hætti og því ætti 

þjónusta stofnunarinnar að fara fram á einum stað (Ríkisendurskoðun 1991). Seinni 

ábendingin var síðan í formi tillagna aðgerðanefndar um þjónustu- og afgreiðslumiðstöð frá 

árinu 1997 þar sem nánari útlistun á vöntun þjónustuvers kom fram og tillögur að stofnun 

sérstaks þjónustuvers voru kynntar. Vegna þessa ákvað Karl Steinar þáverandi forstjóri að 
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fara út í stofun þjónustuvers undir sérstöku þjónustu- og rekstrarsviði 8.desember. 1997 

(Tryggingastofnun ríkisins, 1999). Árið 1998 var fyrst ráðið í stöðu forstöðumanns 

þjónustumiðstöðvar og hafist var handa um að þróa starfseiningarnar á þann hátt að þær 

þveruðu önnur svið stofnunarinnar. Stjórn Tryggingastofnunar ákvað að færa starfsmenn úr 

öðrum deildum stofnunarinnar í þjónustumiðstöð en þeir komu frá læknasviði, 

lífeyristryggingasviði og sjúkratryggingasviði. Í byrjun voru 15 starfsmenn í starfi hjá 

þjónustumiðstöð auk þeirra höfðu tveir starfsmenn sjúkratrygginga, þrír gjaldkerar og 

aðalféhirðir aðsetur í þjónustuverinu (Ágúst Þór Sigurðsson o.fl.,1997). 

4.2.3 Ákvarðanataka á stjórnunartímabili Sigríðar Lillýjar 2007 – 

4.2.3.1  Ákvarðanatakan um skilgreiningu Tryggingastofnunar sem þjónustustofnunar 

Í þjónustukönnun sem gerð var árið 2010 voru svarendur spurðir hvort þeir teldu 

Tryggingastofnun vera framsækna eða íhaldssama stofnun. Í ljós kom að 68,7% aðspurðra 

töldu stofnunina vera íhaldssama, 13,3% framsækna en 18,1% tóku ekki afstöðu. 22,7% töldu 

að stofnunin væri mjög íhaldssöm (Capacent Gallup, 2010). Gera má ráð fyrir að bein tenging 

sé á milli þess að Tryggingastofnun hafi verið með sterk skrifræðiseinkenni og að hún sé talin 

vera mjög íhaldssöm af viðskiptavinum hennar því íhaldssemi er mjög algeng hjá miklum 

skrifræðisstofnununum. 

Sigríður Lillý ákvað að starfsemi stofnunarinnar þyrfti að færa sig frá skrifræðinu og verða 

þjónustumiðaðri en í því fólst að setja þjónustuna í fyrsta sætið og hafa skýra stefnu sem væri 

öllum kunn. Með þeim hætti gæti stofnunin stefnt að því að verða þjónustustofnun. Átti 

Sigríður Lillý frumkvæði að því að leggja fram tillögu þess efnis að Tryggingastofnun yrði 

skilgreind sem þjónustustofnun eftir umræður á stefnumótunarfundi framkvæmdastjórnar 

stofnunarinnar. Þar sem stofnunin var ekki skilgreind sem þjónustustofnun skorti 

starfsmönnum stofnunarinnar skýra sýn á þau verkefni sem hún þurfti að vinna en til þess að 

rekstur stofnunarinnar gengi vel þyrfti að koma skýrt fram til hvers væri ætlast af 

starfsmönnum hennar að sögn Sigríðar Lillý (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 

28.nóvember, 2011). 

Ákvörðunin um að skilgreina stofnunina sem þjónustustofnun var tilkomin vegna fyrri 

ákvörðunar stofnunarinnar um að setja þjónustuna í forgang. Því var ákvörðunin næsta 

rökrétta skref í þjónustuátt. Sigríður Lillý taldi að til þess að stofnunin gæti kallað sig 

þjónstustofnun þyrftu verkefni hennar að vera á hreinu, skipulagið þyrfti að vera sniðið að 

verkefnum hennar, starfsmennirnir þyrftu að vera tilbúnir í slaginn, rétt stjórntæki þyrftu að 

vera til staðar og stefna stofnunarinnar þyrfti að vera skýr og öllum kunn. Stuðningur við 
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þessar breytingar var fyrst fenginn hjá framkvæmdastjórn stofnunarinnar með umræðum, loks 

var hugmyndin og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar lögð fyrir stjórn stofnunarinnar þar 

sem um stefnumörkun var að ræða, en forstjóri stofnunarinnar fór með málið til hennar. 

Framkvæmdastjórn stofnunarinnar leiddi svo breytingarnar áfram og í gegnum allt þetta ferli, 

þangað til ákvörðunin var komin í framkvæmd (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 

28.nóvember, 2011). 

4.2.3.2  Ákvarðanatakan um að setja þjónustu Tryggingastofnunar í forgang 

Það að setja þjónustuna í forgang var forveri ákvörðunarinnar sem nefnd var hér að framan, 

um að skilgreina stofnunina sem þjónustustofnun. Þess vegna var enginn einn upphafsmaður. 

Þegar þjónustan var sett í forgang þurfti stuðning allra starfsmanna stofnunarinnar ásamt 

umboðum hennar. Til að mynda fóru starfsmenn samskiptasviðs í kynningarferð til Osló í 

mars árið 2008 og unnu þar þjónustustefnu þjónustumiðstöðvar og kynningarmála undir 

leiðsögn norskra leibeinenda. Þjónustustefnan tók gildi 5. maí 2008 og fól í sér meðal annars 

þjónustumarkmið sviðsins, leiðarljós starfsmanna í þjónustu, þjónusturamma og fleira. Einnig 

fóru allir starfsmenn stofnunarinnar á svokallað þjónustunámskeið árið 2010 á vegum Gerum 

betur hf, þar sem Margrét Reynisdóttir fór yfir mikilvægi þjónustu og hvernig starfsmenn geti 

unnið að bætingu á þjónustu hjá sjálfum sér. Námskeiðið var einnig ætlað að auðvelda 

innleiðingu þessarar nýju stefnu stofnunarinnar. Þeir sem leiddu þessar breytingar voru 

framkvæmdastjórn og starfsmenn samskiptasviðs (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg 

heimild, 28.nóvember, 2011). 

Í þjónustustefnunni var þjónustunni skipt upp í þrjú samskiptasvið: 

 1. stig: Persónuleg samskipti við þá sem koma, hringja, senda tölvupóst eða 

opna netsamtal. 

 2. stig: Samskipti við hópa viðskiptavina Tryggingastofnunar til kynningar á 

starfsemi stofnunarinnar og þróunar á þjónustu hennar gagnvart skilgreindum 

hópum.  

 3. stig: Miðlun upplýsinga um starfsemi Tryggingastofnunar á vefnum 

www.tr.is og í fjölmiðlum (Tryggingastofnun ríkisins, 2008c). 

 Einnig voru tekin saman leiðarljós þjónustunnar sem þjónustu- og 

kynningarmál fóru eftir. Þessi leiðarljós voru á þá leið að starfsfólk ætti að 

mæta hverjum viðskiptavini þar sem hann væri staddur og að viðmót, 

starfsumhverfi og færni starfsmanna ætti að gefa til kynna virðingu fyrir 

viðskiptavininum og mismunandi þörfum fyrir upplýsingar og þjónustu 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2008c). 
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4.2.3.3  Ákvarðanatakan um nýjar rafrænar þjónustu- og samskiptaleiðir 

Nýjar rafrænar þjónustu- og samskiptaleiðir litu dagsins ljós sem svar við erfiðleikum 

viðskiptavina við það að hafa samband við stofnunina í gegnum eldri leiðir. Fyrta útspil 

Tryggingastofnunar var stofnun heimasíðu stofnunarinnar www.tr.is en lén síðunnar var fyrst 

skráð 22. júní 1995. Árið eftir fór síðan í loftið sem var, samkvæmt Karli Steinari, ein af 

fyrstu vefsíðum tryggingastofnana á norðurlöndunum (Karl Steinar Guðnason munnleg 

heimild 14.desember, 2011).  Fullkomnari upplýsingavefsíðu Tryggingastofnunar www.tr.is 

var komið á fót þann 8.desember árið 2006. Markmið stofnunarinnar við undibúning vefsins 

var að bæta þjónustuna við alla þá sem eiga erindi við stofnunina. Lagt var upp með að gera 

vefinn lifandi, aðgengilegan og greinargóðan með sérstöku tilliti til mismunandi þarfa 

væntanlegra notenda (Tryggingastofnun, e.d.c.). 

Netsamtal Tryggingastofnunar var komið á vef stofnunarinnar í maí árið 2007 en 

tilgangurinn með því var að auka þjónustu og gera hana aðgengilegri fyrir viðskiptavini 

stofnunarinnar. Netsamtalið er tæknilegt afsprengi vefsíðu stofnunarinnar en 

samtalsvalmöguleikann má finna á forsíðu www.tr.is.  

„Mínar síður“ eða  „tryggur.is“, eins og þjónustuleiðin hét á sínum tíma, var gangsett 

sumarið 2007 en um rafræna þjónustusíðu stofnunarinnar var að ræða. Sigríður Lillý var þá 

framkvæmdastjóri þróunarsviðs og hafði hugmyndin að rafrænum þjónustusíðum verið að 

gerjast þar um skeið. Þegar Bragi Leifur Hauksson hóf störf hjá Tryggingastofnun sumarið 

2007 kom sú innspýting sem þurfti til að koma verkefninu á rétta braut. Hann byrjaði á því að 

breyta stefnu verkefnisins og í lok ágúst 2008 leit rafræna þjónustusíðan dagsins ljós. Er 

Sigríður Lillý varð forstjóri stofnunarinnar stóð hún þétt við bakið á verkefninu og tók virkan 

þátt í að afla stuðnings fyrir það. Til þess að fá hugmyndina samþykkta þurfti að eyða miklu 

púðri í kynningar á hvað væri hægt að gera og hvernig hægt væri að framkvæma verkefnið 

(Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild 20.september, 2011). 

Fésbókarsíða Tryggingastofnunar var stofnuð í sept./okt. 2010 en Þorgerður Ragnarsdóttir 

framkvæmdastjóri samskiptaviðs sótti námskeið um viðskiptasíður á Facebook. Facebook eða 

fésbók var og er vaxandi samfélagsvefur þar sem meirihluti Íslendinga eða um 60,79% voru 

skráðir á árið 2010 samkvæmt norska viðskiptavefnum E24 (Meirihluti Íslendinga á 

Facebook, 2010, 19.júlí). Taldi Þorgerður að með vefnum opnuðust ný tækifæri fyrir 

Tryggingastofnun að koma sér á framfæri. Lagði hún hugmyndina fram á 

framkvæmdastjórnarfundi 21. september 2010 og fékk hún stuðning framkvæmda-

stjórnarinnar til að halda áfram með verkefnið. Fésbókar síða stofnunarinnar var síðan færð 

http://www.tr.is/
http://www.tr.is/
http://www.tr.is/
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yfir til kynningarmála stofnunarinnar á samskiptasviði og eru 228 notendur vefsins sem 

„líkar“ síðan í dag 29. janúar 2012. 

4.2.3.4  Ákvarðanatakan um bætt flæði upplýsinga 

Þegar slæm umfjöllun um stofnunina kom í fjölmiðlum þurfti Tryggingastofnun að bregðast 

við og senda út fréttatilkynningu eða upplýsingar er vörðu stofnunina frá oft ósanngjarnri 

frétt. Þetta voru í flestum tilvikum einu upplýsingarnar sem stofnunin lét fjölmiðlum í té. 

Stofnunin átti sem sagt aldrei frumkvæði að veitingu upplýsinga. Breyting var gerð til þess að 

bæta upplýsingaflæði stofnunarinnar eða með öðrum orðum að hætta að vera einungis í vörn 

en hefja sókn með því að hafa frumkvæði að upplýsingaveitingu þegar Sigríður Lillý tók við 

sem forstjóri. Tryggingastofnun hóf að auglýsa í fjölmiðlum og kom á fót föstum greinadálki í 

fjölmiðlum sem kallast „Þinn réttur“ ásamt því að kalla hagsmunasamtök á fund er breytingar 

áttu sér stað og upplýsa þau um stöðuna. Samkvæmt Sigríði Lillý forstjóra hefur þessi 

breyting að gera með ímynd stofnunarinnar. „Stofnunin þarf að vita hvar hún stendur, hvert 

verksvið hennar er og hvernig hún ætlar að leysa þau verkefni sem hún þarf að leysa, ekki 

einungis hrekjast undan umræðunni“ (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 

28.nóvember, 2011). Stofnunin hafði lengi vel einungis sent frá sér greinar og álit í fjölmiðla 

til þess að svara gagnrýni á stofnunina slíkt svar tekur þó nokkurn tíma í vinnslu og á meðan 

fær ósvöruð gagnrýni að grassera í samfélaginu sem skapar mikla óvild í garð stofnunarinnar. 

Þeir sem ákváðu að breytinga væri þörf voru forstjóri og framkvæmdastjórn stofnunarinnar. 

Til þess að afla ákvörðuninni stuðnings þurfti að hafa áhrif á alla starfsemina með breyttum 

hugsunarhætti. Stofnunin byrjaði því að auglýsa í fjölmiðlum hvaða réttindi væri þar að finna 

og hvernig hægt væri að nálgast þau hjá henni. Framkvæmdastjórn og samskiptasvið, þó 

sérstaklega kynningarmál hófu aukna upplýsingagjöf til viðskiptavina. Upplýsingagjöfin 

miðaði við að reyna að hitta á viðskiptavini á t.d. bankakynningum fyrir ellilífeyrisþega og 

fleiri fundum, kynningum og stöðum þar sem áætlað var að einhver fjöldi viðskiptavina gæti 

verið á. Landsbankinn hefur t.d. haldið slíka fundi og fengið Tryggingastofnun til að vera með 

erindi þar. Stuðningurinn við þetta verkefni var fenginn hjá framkvæmdarstjórn í gegnum 

umræður og einnig var falað eftir stuðningi hjá hagsmunaaðilum. Framkvæmdastjórn og 

samskiptasviðið/kynningarmál leiddu þetta áfram með blessun Tryggingaráðs (Sigríður Lillý 

Baldursdóttir munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

4.2.3.5  Ákvarðanataka um breytingar á bréfum Tryggingastofnunar 

Þegar kom að breytingu á bréfum stofnunarinnar var það forstjóri sem skipaði sérstaka 

bréfanefnd í desember 2007. Í byrjun áttu sæti í bréfanefnd Margrét Jónsdóttir frá 
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Uppruni 

Svið innan 
TR 

Drög að bréfi 

Ábyrgð og 
utanumhald 

Bréfanefnd 

skipuð 
fulltrúum frá 
öllum sviðum 

TR 

Skoðar og 
lagar drög 

Umsögn 1 

Rýnihópur 

Fulltrúar 
almennings, 
hagsmuna-

hópa, 
embættis-

manna, fólks 
með sérþarfir 

Umsöng 2 

Forstjóri 

Endanlegar 
lagfæringar 

Bréfanefnd 

Kynning fyrir 
útsendingu 

Ráðuneyti, 
stjórn TR, 
hagsmuna-

félög, umboð 

lífeyristryggingasviði, Þorgerður Ragnarsdóttir frá samskiptasviði og Edda Andrésardóttir frá 

fjármála- og rekstrarsviði. Varamenn voru Ásdís Eggertsdóttir frá samskiptasviði og Guðríður 

Jóhannesdóttir frá fjámála- og rekstrarsviði. Þorgerður var valin sem formaður nefndarinnar. 

Nefndin átti að betrumbæta bréf stofnunarinnar með það í huga að gera þau skiljanlegri og 

þægilegri en ella. Einnig átti nefndin að fara yfir hvaða bréf væri óþarft að senda út og þannig 

lækka kostnað stofnunarinnar við bréfasendingar. Forstjóri veitti breytingunum dyggan 

stuðning og tók af skarið ef skiptar skoðanir voru innan hópsins annars voru breytingarnar í 

höndum nefndarinnar. Settur var upp rýnihópur þar sem breytingarnar voru yfirfarnar og 

metnar til þess að komast að því hvort umbjóðendur rýnihópsins gætu betur skilið bréfin eftir 

breytingarnar. Í rýnihópnum sátu Erna Indriðadóttir fyrir almenning, Ágúst Þ. Sigurðsson 

fyrir embættismenn, Sigurður Einarsson fyrir eldri borgara, Sigríður Hanna Ingólfsdóttir fyrir 

Öryrkjabandalag Íslands og Sigurður Sigurðsson fyrir Þroskahjálp. Einnig var fjallað um 

málið á reglubundnum fundum hagsmunaaðila og stuðningur fenginn frá þeim. Breytingarnar 

voru svo leiddar áfram af formanni bréfahópsins, Þorgerði Ragnarsdóttur. Einnig var álit 

sérfræðinga t.d. Rannveigar Lund sem er sérfærðingur í kennslu og þróun prófa til þess að 

greina dyslexíu og aðra lestrarerfiðleika (Þorgerður Ragnarsdóttir munnleg heimild, 

9.desember, 2011). 

Í dag fara allar stórar bréfasendingar Tryggingastofnunar nú í gegnum ákveðið 

samþykktarferli: 

 

4.2.3.6 Ákvarðanatakan um breytingu á stöðu samskiptasviðs í skipuriti 

Þegar samskiptasvið fékk jafnan sess á við önnur svið í skipuriti stofnunarinnar var það að 

frumkvæði forstjóra stofnunarinnar. Var það gert vegna breyttrar stefnu í þá átt að stofnunin 

yrði skilgreind sem þjónustustofnun. Samskiptasvið var styrkt með færslu kynningarmála inn 

á sviðið þann 6. nóv 2007. Þar með breyttist skipulagið og forstjóri gat fært rök fyrir því að 

samskiptasvið ætti að verða sér svið stofnunarinnar með sinn eigin framkvæmdastjóra. Með 

þessum rökum meðal annars fékk forstjóri stuðning bæði framkvæmdastjórnar og stjórnar 

Mynd 13 Tryggingastofnun ríkisins, 2009 



  

119 

Tryggingastofnunar sem þarf að samþykkja allar skipulagsbreytingar stofnunarinnar (Sigríður 

Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

4.2.3.7  Ákvarðanataka um bætt samband stofnunarinnar og hagsmunasamtaka 

Þegar það kom að því að bæta sambandið á milli hagsmunasamtaka og Tryggingastofnunar 

voru það forstjórar Tryggingastofnunar Karl Steinar og Sigríður Lillý sem ruddu brautina. 

Karl Steinar reið á vaðið en fyrir hans tíma var þetta samband mjög stirt og taldi hann að það 

þyrfti að bæta. Til þess að liðka fyrir samskiptunum réði Karl Steinar til starfa 

félagsráðgjafann Sigríði Ólafsdóttur og var hennar hlutverk meðal annars að annast tengsl 

stofnunarinnar við hagsmunasamtök. Einnig fór Karl Steinar fyrir þvi að sérstakar 

samráðsnefndir yrðu stofnaðar á árunum 1994 og 1995. Stuðningurinn við þessi aukin 

samskipti var fenginn með viðræðum við hagsmunasamtökin sjálf og hugarfarsbreytingu sem 

var til staðar meðal starfsmanna en þurfti Karl Steinar sem forstjóri að koma henni af stað. 

Sigríður Lillý tók svo við en hugsunin um að bæta tengslin var þá búin að festa sig í sessi 

innan stofnunarinnar og þurfti hún því ekki að berjast eins mikið fyrir umbótum á 

samskiptunum (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember, 2011). 

Stuðningur var fenginn frá hagsmunasamtökum með því t.d. að kalla fulltrúa þeirra strax á 

fund ef breytingar á lögum/ starfsreglum stofnunarinnar áttu sér stað eða útsending stórrar 

bréfasendingar væri í bígerð. Skipaðar voru samráðsnefndir á borð við samráðsnefnd 

Tryggingastofnunar og ÖBÍ en fyrsti fundur hennar (eftir hlé) var haldinn 16.apríl 2008. Á 

þeim fundi sátu fyrir hönd Tryggingastofnunar Gunnar Þ. Andersen, staðgengill forstjóra, 

Margrét Jónsdóttir, lífeyristryggingasviði, og Þorgerður Ragnarsdóttir, forstöðumaður 

þjónustumiðstöðvar (samskiptasviðs). Fyrir hönd ÖBÍ sátu Halldór Sævar Guðbergsson, 

formaður, Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri, Guðríður Ólafsdóttir og Bára Snæfeld. Á 

þessum fundi voru t.d. til umræðu rafræn þjónusta stofnunarinnar og framtíðarsýn, almenn 

umræða um afsláttarkort og umræða um heilbrigðisstarfsmenn án samnings við stofnunina. 

(Tryggingastofnun ríksins, 2008a) Árið 2010 voru haldnir níu samráðsfundir en um það bil 

fimm til sex á árinu 2011. Samskonar samráðsnefnd var einnig starfrækt fyrir eldri borgara 

þar sem Landsamband eldri borgara og Félag eldri borgara ræddu við Tryggingastofnun um 

mál á borði við lífeyrisgreiðslur, ýmsar endurgreiðslur og þjónustu sem stofnunin býður uppá. 

(Tryggingastofnun ríksins, 2007a) Haldnir voru átta fundir árið 2010 en árið 2011 voru 

haldnir um það vil fimm til sex fundir. Einnig tók Tryggingastofnun við upplýsingum um það 

sem betur mátti fara frá hagsmunasamtökunum. Rýnihópar voru t.d. frá 

hagsmunasamtökunum sem veittu mikilvægar upplýsingar um bréf stofnunarinnar. 
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Breytingarnar voru leiddar áfram af forstjórum stofnunarinnar og framkvæmdarstjóra 

samskiptasvið (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

4.3 Hvaðan komu lausnirnar? 

Karl Steinar fyrrverandi forstjóri stofnunarinnar vildi gera þjónustu Tryggingstofnunar 

manneskjulegri og einstaklingsbundnari með því að auka þjónustuna við einstaklinginn. 

Samkvæmt honum var góð þjónustu fólgin í því að viðskiptavinurinn gæti komið í stofnunina 

og farið þaðan aftur með fullri reisn. Karl Steinar beitt sér fyrir stofnun þjónustumiðstöðvar 

(samskiptasviðs) meðal annars til þess að bæta þjónustuna. Einnig kom hann því í 

framkvæmd að efla samskipti stofnunarinnar við hagsmunasamtökin en það var verkefni sem 

Sigríður Lillý hélt áfram að þróa.  

Samkvæmt núverandi forstjóra Tryggingastofnunar, Sigríði Lillý er umhverfið síbreytilegt. 

Þess vegna eru viðmið og viðhorf til þjónustunnar sífellt að breytast. Stofnunin þurfti að 

bregðast við þessum breytingum og hefur hún gert það t.d. með tilkomu rafrænnar þjónustu. 

Til þess að fá mynd af þörfum viðskiptavina sinna heldur stofnunin t.d. fundi með 

hagsmunafélögum og leggur þar fram spruningar á borði við „hvað getur Tryggingastofnun 

gert betur“? Einnig lítur stofnunin til annarra aðila, bæði hér á landi og erlendis þá aðallega til 

systurstofnanna sinna á Norðurlöndum og reynir að fá hugmyndir um það hvernig megi bæta 

þjónustu. Fundir eru haldnir með innan- og utanhússaðilum til þess að ræða þjónustu 

stofnunarinnar. Hún reynir einnig að tileinka sér allt það nýjasta sem býðst í tæknilausnum 

sem nota má til þess að auka og bæta þjónustuna. Sem dæmi má nefna nýjasta útspil 

stofnunarinnar sem er fésbókarsíð. Henni var komið á fót í nóvember 2010. Þar birtast 

fróðleikskorn og aðrar upplýsingar reglulega og þar er fólki kynntur réttur sinn. Einnig má 

nefna „Mínar síður“ sem er rafræn þjónustusíða stofnunarinnar. (Sigríður Lillý Baldursdóttir 

munnleg heimild, 28. nóvember 2011). 

Hér á eftir má sjá töflu með öllum þeim breytingum á þjónustu sem hafa orðið hjá 

Tryggingastofnun en þar á eftir verða skoðaðar þær lausnir sem fundust við þeim 

úrlausnarefnum sem stofnunin var að glíma við.  
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4.3.1 Breytingar í stjórnunartíð Karls Steinars 1993 – 2007 

4.3.1.1  Stofnun samskiptasviðs Tryggingastofnunar 

Árið 1991 gerði Ríkisendurskoðun úttekt á skipulagi Tryggingastofnunar en á þeim tíma var 

þjónusta stofnunarinnar á þá leið að viðskiptavinir hennar þurftu að leita til margra aðila sem 

staðsettir voru á mörgum  mismunandi stöðum innan og utan hennar. Skýrsla 

Ríkisendurskoðunar kom inn á þessa þjónustu og lagði til að þjónusta stofnunarinnar yrði 

endurskoðuð með það að leiðarljósi að viðskiptavinir gætu leyst flest sín mál með einfaldari 

hætti. Samkvæmt Ríkisendurskoðun væri því ráðlagt að Tryggingastofnun kæmi sér upp 

afgreiðslu á einum stað þar sem viðskiptavinir gætu fengið úrlausn flestra sinna málefna 

(Ríkisendurskoðun, 1991). 

Karl Steinar tók við sem forstjóri Tryggingastofnunar 1. október 1993 en fyrir þann tíma 

var hann formaður fjárlaganefndar alþingis og gegndi hann þeirri stöðu þegar skýrsla 

Ríkisendurskoðunar var kynnt og þekkti því innihald hennar. Þjónustumiðstöð varð síðan til 

sem hugmynd eftir miklar vangaveltur innan stofnunarinnar og komu margir þar að verki. Má 

þar nefna ýmsa ráðgjafa, starfsmenn stofnunarinnar, Bolla Héðinsson formann Tryggingaráðs 

og Benedikt Jóhannesson varaformann. Byrjað var á því að horfa til annarra stofnana sem 
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staðsettar voru hér eða á hinum Norðurlöndunum og athugað hvernig þjónustan var hjá þeim 

(Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember, 2011). 

Árið 1997 var byrjað að huga að breytingum á húsnæði Tryggingastofnunar, en 

breytingarnar gáfu færi á að stofna svokallaða þjónustumiðstöð hjá stofnuninni. Skipaði Karl 

Steinar aðgerðarnefnd þann 23.apríl 1997 sem átti að gera tillögur að framkvæmd og flutningi 

afgreiðslu og þjónustu frá lífeyristryggingadeild, sjúkra- og slysatryggingadeild og læknadeild 

í nýja þjónustu- og afgreiðslumiðstöð að Laugavegi 114. Nefndin fundaði reglulega en á 

fundunum voru ræddar hugmyndir að framkvæmd verkefnisins. Horfði nefndin til að mynda 

til Noregs og fór formaður nefndarinnar Harpa Bragadóttir í ferð þangað til þess að kynna sér 

hina norsku systurstofnun Tryggingastofnunar. Einnig horfði nefndin til fyrirtækja á 

almennum markaði og má þar nefna tryggingafyrirtækin Vís og Sjóvá sem og á stofnanir eins 

og Lánasjóð íslenskra námsmanna, pósthúsin og einnig bankana, þá sérstaklega Íslandsbanka 

(Tryggingastofnun, 1997a).  

Aðgerðarnefndin fékk einnig til sín sérfræðinginn Þórð Sverrisson sem starfaði hjá 

fyrirtækinu Forskoti. Forskot aðstoðaði nefndina við breytingarnar og ráðlagði henni hvernig 

standa ætti að þeim (Tryggingastofnun, 1997b). Tilgangurinn var að sameina alla afgreiðslu 

og þjónustu stofnunarinnar á einn stað og fá sérhæft starfsfólk frá öðrum deildum til þess að 

sinna því starfi. Lögð var mikil áhersla á að svokölluð þjónustu- og afgreiðslumiðstöð þyrfti 

að starfa sem ein heild og því þyrfti að þjálfa starfsfólk upp á þann hátt að það gæti skilgreint 

þarfir viðskiptavinanna og haft yfirsýn yfir hvaða réttindi þeir áttu og hvar þau mátti finna 

bæði innan og utan stofnunarinnar. Starfsfólkið þyrfti því að búa yfir góðri þekkingu á lögum 

og reglugerðum almannatrygginga til þess að geta veitt haldgóðar upplýsingar. Í þessari 

þjónustu- og afgreiðslumiðstöð þyrfti að vera starfandi móttaka fyrir allar umsóknir og öll 

gögn ásamt því að veita beina afgreiðslu og upplýsingamiðlun með öðrum hætti. Þann 8. 

desember 1997 var stofnað sérstakt þjónustu- og rekstrarsvið og var framkvæmdastjóra þess 

sviðs falið að leggja drög að stofnun sérstakrar þjónustumiðstöðvar. Árið 1998 var ráðið í 

stöðu forstöðumanns þjónustumiðstöðvar og hafist handa við að þróa starfseiningarnar á þann 

hátt að þær þveruðu önnur svið stofnunarinnar en til að byrja með voru starfseiningarnar á víð 

og dreif um húsið sem hafði slæm áhrif á þjónustuna. Til að mynda var þjónustumiðstöðin 

fyrst til húsa að Tryggvagötu 28, en Tryggingastofnun sjálf var og er til húsa að Laugavegi 

114. Markmið breytinganna var að sameina alla þjónustu á einn stað og færa stofnunina þar 

með nær viðskiptavinum sínum með því að koma til móts við þarfir þeirra (Tryggingastofnun, 

1999). Húsnæði Tryggingastofnunar að Laugavegi 114 var að lokum breytt og gat þá 
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þjónustumiðstöðin hafið störf sín eftir nýja skipulaginu þann 5. nóvember 1999. Frá og með 

þeim tíma fór öll afgreiðsla stofnunarinnar fram í henni einnig móttaka gagna, 

upplýsingaveita og ráðgjöf til viðskiptavina. Þjónustumiðstöðin skiptist upp í tvo Sali. Í vestur 

salnum voru móttaka/upplýsingar, gjaldkerar, aðalféhirðir ásamt afgreiðslu afsláttarkorta, 

þjálfunarkorta og tannlæknareikninga. Í austursal þjónustumiðstöðvarinnar fór fram 

móttaka/gagna, rágjöf og upplýsingagjöf um almannatryggingakerfið, móttaka skattkorta og 

einnig var þar símaþjónustuver. Í byrjun voru 15 starfsmenn hjá þjónustumiðstöð en auk 

þeirra höfðu tveir starfsmenn sjúkratrygginga, þrír gjaldkerar og aðalféhirðir aðsetur í 

þjónustumiðstöðinni. 

Árið 2007 var gerð tillaga og loks breytingar á starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar þegar 

kynningarmál voru færð til hennar. Kynningarmál og starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar 

skarast að miklu leyti og rök voru færð fyrir því að auðveldara væri að þessar tvær einingar 

gætu séð á auðveldari hátt um öll sameiginleg verkefni. Í umræðunni vegna breytinga á 

stofnuninni var lögð mikil áhersla á aukna þjónustu og fræðslu til almennings og var því 

sameining eitt skref í þá átt. Árið 2011 störfuðu 22 starfsmenn hjá sviðinu sem skiptust á milli 

kynningarmála, símavers og þjónustuvers (Sigríður Lillý Baldursdóttir, 28.nóvember, 2011). 

Þjónusta þjónustumiðstöðvar hefur þróast töluvert með árunum. Aðal áhrifavaldar 

þróunarinnar hafa verið tækninýjungar og sú netþróun sem hefur einkennt hið tæknivædda 

samfélag sem við búum í. Það má segja að þjónustan hafi þróast úr því að vera einsleidd, 

þjónusta veitt í gegnum tvær eða færri leiðir í það að vera margþætt. Einnig hafa verkefni 

verið færð á milli stofnana því með aukinni áherslu á hagkvæmni hefur það verið 

óhjákvæmilegt.  

Þjónusta þjónustuversins hefur þó breyst umtalsvert en þjónustufulltrúar hafa farið úr 

afgreiðsluhlutverki sínu yfir í meira leiðbeinandi hlutverk. Ástæðan fyrir því er að með 

tilkomu rafrænnar þjónustu hefur verið lögð aukin áhersla á að viðskiptavinurinn bjargi sér 

sjálfur. Með tilkomu www.tr.is, tölvupóstfanga, www.tryggur.is og netsvari Tr hafa bæst 

nýjar leiðir við þjónustuleiðir stofnunarinnar. 

4.3.2 Breytingar í stjórnunartíð Sigríðar Lillýjar 2007 - 

4.3.2.1  Stofnunin skilgreind sem þjónustustofnun 

Þjónusta var eitt af aðal málefnum Tryggingastofnunar en til þess að fá sem besta mynd af 

þörfum viðskiptavina sinna hafði stofnunin haldið fundi t.d. með hagsmunasamtökum þar sem 

lagðar voru fram spurningar á borð við „hvað getur Tryggingastofnun gert betur?“ Út úr 

þessum fundum komu oftar en ekki ábendingar um hvað betur mætti fara í þjónustunni. 

http://www.tr.is/
http://www.tryggur.is/
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Nefna.má t.d. að á samráðsfundi ÖBÍ og LÞ þann 11. febrúar 2009 var rætt um 

hugmyndafræði samráðs þar sem stofnunin kom því á framfæri að hún vildi þjónusta 

skjólastæðinga sína sem best og vildi því fá gagnrýni og umræður um störf sín. Einnig leit og 

lítur stofnunin til annarra aðila bæði innan lands og utan og þá aðallega til systurstofnanna 

sinna á Norðurlöndum og reynir að fá hugmyndir að bættri þjónustu. Fundir voru og eru 

haldnir innanhúss með innanhúss- og utanhússaðilum til þess að ræða þjónustu stofnunarinnar 

(Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). Út frá samráðum sem 

þessum var það eitt af fyrstu verkum núverandi forstjóra Tryggingastofnunar að skilgreina 

stofnunina sem þjónustustofnun og fá ráðamenn, viðskiptavini og starfsmenn hennar til þess 

að meðtaka þá breytingu. Ákvörðunin að skilgreina stofnunina á þennan  hátt kom fram á 

stefnumótunarfundi framkvæmdastjórnar en henni fannst skorta skýra sýn á verkefni 

stofnunarinnar hjá starfsmönnum til þess að rekstur hennar gæti gegnið vel.  

Með því að setja þjónustuna í fyrsta sætið tók stofnunin stórt skref í þá átt að breyta hugsun 

hjá fólki bæði innan og utan hennar. Samkvæmt þjónustukönnun ársins 2007 þótti 76,7% 

svarenda viðmót og framkoma starfsfólks Tryggingastofnunar gott en 7,8% fannst það slæmt. 

15,5% höfðu ekki skoðun. Samkvæmt þjónustukönnun 2010 hafði ánægja svarenda aukist í 

84,3% en þeim sem fannst viðmót og framkoma starfsfólks vera slæmt hafði fækkað niður í 

6,1%. Sýnir þessi þróun að stofnunin hafði verið á réttri leið með það að bæta þjónustuhugsun 

starfsmanna (Capacent Gallup, 200, Capacent Gallup, 2010). 

Í dag er hlutverk stofnunarinnar vel sjáanlegt á vefsíðu hennar en þar segir að hlutverk 

Tryggingastofnunar sé að framfylgja lögum um almannatrygginar, lögum um félagslega 

aðstoð og lögum um málefni langveikra barna sem og að sinna öðrum verkefnum sem 

stofnuninni er falið að framkvæma (Tryggingastofnun ríksins, e.d.c). Til þess að geta staðið 

undir hlutverki sínu þurfti stofnunin að verða framsækin þjónustustofnun sem gegna átti 

lykilhutverki í velferðakerfi Íslands. Stofnunin setti sér því skýra, aðgengilega stefnu sem má 

lista upp í sex liðum. Fyrsti er að stofnunin stefnir ávallt að því að veita viðskiptavinum sínum 

góða þjónustu og mæta þörfum ólíkra aðila. Má þar með segja að stofnunin hafi sett 

þjónustuna í fyrsta sætið. Annar liðurinn er að stofnunin ætlar sér að auka rafræna þjónustu og 

málsmeðferðir með því að ýta undir verkefni á borð við „Mínar síður“ (tryggur.is) og vefsíðu 

stofnunarinnar. Þriðji liðurinn er að stofnunin ætlar sér að sýna frumkvæði og efla umræðu 

um almannatryggingar til þess að þróa velferðarkerfið og skilvirkni þess í samvinnu við 

hagsmunaaðila. Fjórði liðurinn er að stofnunin stefnir að því að reksturinn verði ávallt innan 

fjárheimilda. Með fimmta liðnum setur stofnunin sér það að hún ætli að vera stjórnvöldum 
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faglegur ráðgefandi um almannatryggingar og veita hagnýta upplýsingar. Sjötti liðurinn í 

stefnu Tryggingastofnunar er sá að stofnunin stefnir að því að vera eftirsóttur vinnustaðar með 

gildin: traust, samvinna og metnaður, að leiðarljósi (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.a). 

Í stað þess að horfa á stofnunina sem skrifræðisbákn sem erfitt væri að fá upplýsingar og 

þjónustu frá hefur hún reynt að þróa álit almennings á þann veg að hann horfi á stofnunina 

sem framsækna stofnun á velferðarsviði. Þegar þjónustan var orðin áberandi stefna hjá 

stofnuninni tók hún kipp hvað varðar fjölbreyttari þjónustuleiðir sem hún bauð uppá.  

4.3.2.2  Nýjar rafrænar þjónustu- og samskiptaleiðir 

Draumsýn Sigríðar Lillýjar, núverandi forstjóra er að Tryggingastofnun verði einskonar 

MacDonalds afgreiðslustofnun. Það er að segja að tryggja það að allir fái sömu afgreiðslu, 

þjónustu og vöru hvaðan sem þeir koma hvort sem þeir sæki þjónustuna í þjónustuver, í 

umboð stofnunarinnar hjá sýslumönnum eða með rafrænum hætti (Sigríður Lillý Baldursdóttir 

munnleg heimild, 28.nóvember, 2011).Tækninni hefur fleygt fram og hefur stofnunin því 

reynt að nýta sér allar þær tækninýjungar sem boðist hafa til þess að bæta þjónustu sína. 

Jafnframt hefur hún allaf í huga sjónarhorn viðskiptavinarins og möguleika hans á að nýta sér 

þær nýjungar sem eru í boði. Tryggingastofnun hefur því reynt að sníða sér stakk eftir vexti 

með viðskiptavini sína í huga og með það fjármagn sem hún hefur yfir að ráða hverju sinni 

(Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

Með því að opna fleiri samskipta- og þjónustuleiðir var verið að auðvelda fóki að hafa 

samband við stofnunina sem á t.d. við fötlun að ræða. Með fleiri þjónustuleiðum dreifðist 

álagið meira frá hinum upprunalegu samskipta- og þjónustuleiðum þannig að auðveldara var 

að hafa samband við stofnunina. Hugmyndirnar að þessum þjónustuleiðum voru fengnar frá 

ýmsum stöðum. Stofnunin var t.d. í miklu sambandi við systurstofnanir sínar á hinum 

Norðurlöndunum og hefur hún lært mikið af þeim. Einnig horfði stofnunin til annarra 

stofnanna innan lands og reyndi að tileinka sér allt það nýjasta í tæknilausnum. Hún reyndi 

líka að nýta öll þau tækifæri sem gáfust til að læra eitthvað nýtt og hefur stofnunin t.d. verið 

að fá fagaðila til þess að kynna allskyns nýjungar ásamt því að senda framkvæmdastjórana á 

endurmenntunarnámskeið t.d. hjá Háskóla Íslands og öðrum menntastofnunum/fyrirtækjum 

(Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

Samskipta- og upplýsingaleiðirnar sem stofnunin hefur komið sér upp á undanförnum 

árum eru eins og fyrr getur m.a. vefsíða stofnunarinnar www.tr.is, netsvar, sem staðsett er á 

vefsíðunni og „Mínar síður“ (tryggur.is) sem er rafræn þjónustusíða stofnunarinnar. Hér á 

eftir verður hver leið útlistuð nánar.  

http://www.tr.is/
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4.3.2.2.1 www.tr.is og netsvar 

Fyrrverandi forstjóri Tryggingastofnunar, Karl Steinar vildi ganga enn lengra í því að spara 

viðskiptavinum stofnunarinnar sporin og ákvað því að koma á rafvæðingu stofnunarinnar sem 

fyrst. Árið 1996 kom Tryggingastofnun sér upp vefsíðunni www.tr.is fyrst allra 

tryggingastofnunana á norðurlöndum., en lén síðunnar tr.is var skráð 22. júní 1995. Karl 

Steinar tók ákvörðunina í samráði við yfirstjórn stofnunarinnar um að koma vefnum upp en 

vefurinn var hannaður af nýskipaðari tölvudeild stofnunarinnar án nokkurra sérstakra 

fyrirmynda. Vefsíðan bjó yfir grunn upplýsingum um Tryggingastofnun. Til að byrja með var 

þar að finna hjálpartækjalista, reglur Tryggingastofnunar, handbók stofnunarinnar, sem áður 

ver gefin út í fjölrituðu formi, handbók lækna og fleira. Markmiðið var að nýta tölvutæknina 

eins mikið og mögulegt var. Þann 8. desember 2006 var vefurinn síðan færður í nútímalegt 

horf með góðri andlitslyftingu og auknu magni upplýsinga. T.d. voru öll eyðublöð 

stofnunarinnar sett inn á hann. Lagt var upp með að gera vefinn lifandi, aðgengilegan og 

greinagóðan með sérstöku tilliti til mismunandi þarfa og væntinga notenda. Í maí 2008 bættist 

síðan netsvar stofnunarinnar inn í þjónustuleiðaflóru hennar. Í gegnum þá þjónustuleið gátu 

viðskiptavinir stofnunarinnar komist í samband við þjónustufulltrúa á rauntíma með því að 

nota tölvur sínar (Karl Steinar Guðnason munnleg heimild, 12.mars,1999, Karl Steinar 

Guðnason munnleg heimild, 14.desember, 2011). 

Hlutverk vefsins var samkvæmt vefstefnu stofnunarinnar að nýta alla þá nútímatækni sem 

til er í þágu allra þeirra sem hafa nýtt sér þjónustu eða starfað með Tryggingastofnun. Það má 

því segja að vefurinn hafi leitt til þess að bæta ímynd stofnunarinnar og betrumbæta aðgengi 

almennings að upplýsingum um almannatryggingar (Tryggingastofnun ríksins, 2007d). Í dag 

býður vefurinn upp á margþættar upplýsingar, inni á vefnum má t.d. finna upplýsingar um alla 

þá þjónustu sem stofnunin býður upp á (réttindi og greiðslur), reiknivél lífeyris, allar 

umsóknir og leiðbeiningar um það hvaða fylgigögn þurfi að fylgja þeim, upplýsingar um 

stofnunina sjálfa (sögu stofnunarinnar), upplýsingar um núverandi mál og fleira.  

4.3.2.2.2 „Mínar síður“ 

Verkefnið „Mínar síður“ eða tryggur.is eins og það hét til 1.des 2011, var verkefni sem 

gangsett var af Tryggingastofnun sumarið 2007. „Mínar síður“ áttu að verða rafræn 

þjónustusíða fyrir stofnunina. Sigríður Lillý núverandi forstjóri var forstöðukona yfir 

þróunarsviði á þeim tíma en þar kviknaði hugmyndin að rafrænni þjónustu stofnunarinnar en 

hugmyndin hafði verið að gerjast í þó nokkurn tíma hjá stofnuninni. Bragi Leifur Hauksson 

hóf störf hjá stofnuninni og varð hann sú innspýting sem þurfti til að koma verkefninu á rétta 

http://www.tr.is/
http://www.tr.is/
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braut. Bragi Leifur byrjaði á því að breyta stefnu verkefnisins í þá átt að koma einhverju 

rafrænu í gagnið sem fyrst. Margir verktakar unnu við verkið en voru ekki í takt við tímann 

varðandi það hvað rafræn þjónustusíða ætti að fela í sér. Í lok ágúst 2008 komst frumútgafa 

rafrænu þjónustunnar „Mínar síður“ í loftið á slóðinni www.tryggur.is. Var það einmitt í takt 

við yfirlýsingar stofnunarinnar um það að verða þjónustustofnun (Bragi Leifur Hauksson 

munnleg heimild, 28.október, 2011). 

Til að byrja með var lagt upp með lista af upplýsingum sem æskilegt væri að koma sem 

fyrst á síðuna. Þjónusta, rafræn skjöl, umsóknir, tekjuáætlanir og fleira. Frá upphafi hefur 

hugsunin á bak við „Mínar síður“ verið að reyna ekki að finna upp hjólið aftur heldur nýta 

allta það sem áður hefur verið gert og reynst vel. Má þar nefna að„Mínar síður“ hafa notið 

góðs af síðum ríkisskattstjóra (RSK.is) og vefsíðum íslensku bankanna. Auðkennislyklar 

ríkisskattstjóra voru t.d. notaðir til þess að fólk þyrfti ekki að hafa marga lykla. Það aukenni 

hafði verið í notkun í nokkur ár og viðskiptavinir þekktu það vel en mikill kostnaður er 

fólginn í því að vera með sitt eigið auðkenni. Stofnunin fékk því forsætisráðuneytið og þar 

með talið island.is í lið með sér til þess að búa til þessi auðkenni sem um 15 aðrar stofnanir 

hér á landi nota einnig (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, 28.október, 2011). 

„Mínar síður“ síður hafa verið í stöðugri þróun en þegar stofnunin var að feta sig áfram 

með rafrænu þjónustuna var mikið horft til bankanna og fleiri staða þar sem verið var að gera 

góða hluti. Til að mynda er tekjuáætlanavalmöguleiki þjónustunnar búinn til að fyrirmynd 

skattur.is og er hannaður eins og framtalsútfyllingarvalmöguleiki þeirrar síðu. Sami kóði og 

sami forritarinn var notaður fyrir verkið. Kjörorð verkefnisins var: að hugsa stórt, byrja smátt 

og þróa hratt. Það er að segja að byrja ekki á byrjunarstöð og eyða stórfé í einhver vandamál 

sem búið var að leysa annarsstaðar. „Mínar síður“ voru þróaðar í smáskrefum því þannig varð 

að þróa verkefnið með mörgum litlum breytingum því lausnirnar gætu orðið úreltar um leið 

og þær kæmust í loftið. Þegar lausn kom á vandamáli hjá „Mínar síður“ var hún strax sett í 

loftið til að þjónusta viðskiptavini stofnunarinnar. Jafnvel þó að hinn fullkomni, rafræni 

þjónustuvefur sé ekki kominn fram þá má stofnunin ekki vera of upptekin af þeirri sýn því 

hún þarf að átta sig á því að það er e.t.v. mikið af hlutum sem hægt er að nýta strax og fá um 

leið eitthvert gagn af (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, 28.október, 2011). Megin 

ástæðan fyrir því að farið var í uppsetningu á rafrænni þjónustu var að hún fæli mögulega í sér 

sparnað fyrir stofnunina þegar til langs tíma er litið en á sama tíma aukingu á þjónustu. Með 

lækkun á póstburðargjöldum og bréfakostnaði áttu að sparast miklir fjármunir hjá stofnuninni 

þar sem flest öll bréf hennar voru nú send á rafrænan hátt inni á „Mínum síðum“. Einnig hafði 

http://www.tryggur.is/
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rafræna þjónustan áhrif á starfsmannakostnað þar sem síðan bauð upp á villuprófun sem 

minnaði til muna vinnu starfsmanna stofnunarinnar í bakvinnslunni og því þurfti ekki að ráða 

fleira starfsfólk vegna álags. Vefsíðan býður viðskiptavinum upp á að þjónusta sig sjálfir og 

hefur það þau áhrif að færri viðskiptavinir sækja eldri þjónustuleiðir (síma og komur í 

þjónustuver). Má telja það þjónustuaukandi í tvennum skilningi. Þeir sem nýta sér rafrænu 

þjónustuna geta gert það á sínum tíma og þurfa því ekki að bíða eftir afgreiðslu. Vegna þess 

að margir nýta sér rafrænu þjónustuna minnkar biðtími þeirra sem þurfa að sækja í eldri 

þjónustuleiðirnar og má þvi segja að þjónustan við þá aukist af þessum sökum (Bragi Leifur 

Hauksson munnleg heimild, 28.október, 2011). 

Í dag bjóða „Mínar síður“ upp á t.d. eftirfarandi þjónustu: 

 Að skoða gögn frá Tryggingastofnun t.d. greiðsluskjöl, greiðsluáætlanir og 

önnur bréf. Einnig eru á vefnum rafræn skjöl frá Sjúkratryggingum Íslands og 

Vinnumálastofnun.  

 Að breyta og skila tekjuáætlunum vegna lífeyris. 

 Fá bráðabirgðaútreikning lífeyris.  

 Sjá stöðu við uppgjör og senda beiðni um samning vegna greiðslu skuldar.  

 Uppfæra upplýsingar um bankareikning þannig að greiðslur berist án tafar.  

 Sjá forsendur staðgreiðslu. 

 Veita umboð 

 Senda fyrirspurnir og ábendingar (Tryggingastofnun, e.d.d.). 

4.3.2.3  Aukið upplýsingaflæði 

Ásamt fjölgun þjónustuleiða hefur Tryggingastofnun aukið upplýsingaflæði sitt til þess að 

standa undir væntingum viðskiptavina sinna hvað varðar auðvelt aðgengi að upplýsingum. 

Stofnunin hefur hafið að auglýsa í fjölmiðlum landsins og má þar nefna í útvarpi þar sem 

auglýsingar og tilkynningar um ýmis málefni stofnunarinnar hafa verið lesin upp. Einnig 

hefur verið auglýst í sjónvarpi með skjáauglýsingum. Enn fremur er hún með fastan lið í 

dagblöðum sem kallast „þinn réttur“ þar sem upplýsingar um þjónustu stofnunarinnar eru 

auglýstar og leiðbeiningar um nálgun þeirra réttinda rituð á skiljanlegan máta. Hugmyndin að 

þessari ákvörðun um þessar upplýsingar í dagblöðum kom samfara þeim ákvörðunum að 

fækka bréfum til viðskiptavina stofnunarinnar (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 

28.nóvember, 2011). 
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Nýjasta upplýsingaleið sem Tryggingastofnun hefur nýtt sér er vefurinn 

www.facebook.com. Stofnunin kom sér upp fésbókarsíðu eftir framkvæmdastjórnarfund þann 

21. september 2010. Tryggingastofnun stofnaði síðuna í sínu nafni þar sem almenningur getur 

„líkað“ við síðuna og þar með fengið upplýsingar í gegnum tilkynningakerfi (vegginn) 

fésbókarinnar. Tryggingastofnun setur reglulega inn upplýsingar á vefinn þó sérstaklega ef 

það eru einhverjar brýnar upplýsingar sem þarf að koma á framfæri með skjótum hætti. Þessi 

þjónustuleið er því góð viðbót við upplýsingaveitu stofnunarinnar.  

Það má því segja að með því að auka upplýsingaflæði stofnunarinnar sé hún að uppfylla 

markmið stefnu sinnar sem er að sýna frumkvæði og efla umræðu um almannatryggingar til 

að þróa velferðarkerfið og skilvirkni þess í samvinnu við hagsmunaaðila. Því meiri 

upplýsingar sem stofnunin kemur frá sér á skýran og skilvirkan hátt þeim mun betri er 

þjónustan. Áður fyrr var upplýsingaflæði til og frá Tryggingastofnun þannig háttað að oftar en 

ekki var um að ræða svar við einhverri gagnrýni í fjölmiðlum. Frumkvæði að 

upplýsingaveitingu var lítið sem ekkert. Með því að auglýsa í fjölmiðlum þurfa viðskiptavinir 

ekki að hafa eins oft samband við stofnunina þar sem upplýsingarnar eru aðgengilegri. Með 

þessum hætti er verið að koma upplýsingum á skjótan og góðan hátt til viðskiptavina. 

Stofnunin hefur einnig verið að festa í sessi ýmsar kynningar á starfi sínu og réttindum sem 

almenningur gæti átt rétt á. Kynningarnar eru hugmynd kynningarmála stofnunarinnar og er 

stjórnað af þeirri deild ásamt deildar- og sviðsstjórum stofnunarinnar. Þessar kynningar fara 

oftar en ekki fram á kynningarfundum t.d. hjá bönkum fyrir lífeyrisþega þar sem vitað er að 

viðskiptavinir stofnunarinnar geta verið fundarmenn. Á þeim fundum eru oftar en ekki fluttar 

stuttar kynningar á hugsanlegum réttindum ellilífeyrisþega hjá Tryggingastofnun. Einnig 

hefur stofnunin verið með kynningar í verslunarmiðstöðvum á Reykjarvíkursvæðinu. 

Lífeyrisþegaviðtöl eru einnig ný leið stofnunarinnar til að miðla upplýsingum frá sér. Í dag er 

öllum nýjum lífeyrisþegum boðið að koma til stofnunarinnar og fara yfir sín mál í einrúmi 

með reyndum þjónustufulltrúa samskiptasviðs (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 

28.nóvember, 2011). 

Þegar kemur að upplýsingamiðlun og fréttum í umfjöllun fjölmiðla um stofnunina má 

nefna að samkvæmt fjölmiðlakönnun sem gerð var árið 2006 voru 493 umfjallanir um 

Tryggingastofnun í helstu fréttablöðum á Íslandi og 134 umfjallanir í ljósvakamiðlum. Í 

niðurstöðunum má sjá að 78,8% umfjallana voru hlutlausar, 14,1% neikvæðar og 7,1% 

jákvæðar. Það má því segja að neikvæða hlutfallið hafi verið um 10% af heildar umfjöllun 

fjölmiðla (Fjölmiðlavaktin, 1996). 

http://www.facebook.com/
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Árið 2010 var gerð samskonar fjölmiðlagreining og árið 2006. Árið 2010 voru 211 

fréttir/greinar um Tryggingastofnun á árinu í fréttablöðum. Í ljósvakamiðlum voru 68 fréttir 

um stofnunina. Niðurstöðurnar voru þær að 73% af umfjöllun var hlutlaus en 12,8% var 

neikvæð. 14,2% umfjöllunar var jákvæð (Fjölmiðlavaktin, 2010). 

Með því að bera þessar tvær greiningar saman má sjá að Tryggingastofnun hefur 

væntanlega verið á réttri leið hvað varðar eflingu jákvæðrar umræðu í fjölmiðlum með 

aukinni upplýsingagjöf og frumkvæði að upplýsingaveitingu. Þess má geta að 

Sjúkratryggingar Íslands klufu sig frá Tryggingastofnun árið 2008 og getur það e.t.v. skýrt 

töluverðan mun á fjölda umfjallana í fjölmiðlum á árunum 2006 og 2010. Jákvæðum 

umfjöllunum hefur fjölgað hlutfallslega á kostnað neikvæðrar umfjöllunar. 

4.3.2.4 Þjónustu- og kynningarsviði (samskiptasviði) fært til í skipuriti 

Þar sem Tryggingastofnun hóf að skilgreina sig sem þjónustustofnun var þjónustu- og 

kynningarsviði stofnunarinnar, sem nú heitir samskiptasvið komið fyrir á þann hátt í 

skipuritinu að það var jafnt öðrum sviðum stofnunarinnar með sinn eigin framkvæmdarstjóra. 

Þessi breyting hafði í för með sér að þjónusta stofnunarinnar varð að algengu umræðuefni á 

framkvæmdarstjórafundum og sviðið hafði þá milliliðalaust samband við 

framkvæmdarstjórnina. Með þessum breytingum voru kynningarmál stofnunarinnar færðar til 

sviðsins og má segja að sviðið sjái um stóran hluta þeirra samskipta sem stofnunin hefur við 

utanaðkomandi aðila. Þann 1.desember 2011 var svo rafræni þjónustuvefurinn Mínar síður 

(tryggur.is) færður til sviðsins ásamt því að sviðið skipti um nafn og heitir nú samskiptasvið. 

Þó að þjónustu- og kynningarsvið sinnir þjónustu við viðskiptavini en áhersla stofnunarinnar 

hefur verið sú að þjónustan sé ekki einskorðuð við eitt svið heldur sé hún mikilvægur þáttur í 

starfi allra starfsmanna og því geti Tryggingastofnun kallað sig þjónustustofnun (Sigríður 

Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). 

4.3.2.5  Betri bréf 

Í þjónustukönnun sem gerð var fyrir Tryggingastofnun árið 2007 áður en bréfanefnd var sett á 

laggirnar þá áttu 61,4% viðskiptavina stofnunarinnar auðvelt með að lesa bréfin en 26,6% áttu 

erfitt að lesa bréfin sem er töluverður fjöldi. 12% svarenda sögðust þó hvorki eiga í 

vandræðum eða eiga auðvelt með að lesa bréf sem stofnunins sendi  (Þjónustukönnun, 2007). 

Þó má þess geta að er þessi könnun var framkvæmd hafði fyrsta bylgja breytinga farið yfir 

bréfin og þau einfölduð aðeins ásamt því að nýtt letur og bilastærð tekið í notkun. Vandamálin 

með bréf Tryggingastofnunar er tvennskonar: 
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Í fyrsta lagi voru bréfin mest megnið skrifuð af lögfræðingum stofnunarinnar með 

Tryggingastofnun í huga ekki viðskiptavini hennar. Bréfin voru því mikil lögfræðiflækja þar 

sem fjöldi lagagreina var talin upp svo stofnunin þyrfti ekki að standa í málastappi út af 

bréfinu. Til að mynda í bréfi sem sent var út árið 2007 kom erindi bréfsins ekki fram fyrr en í 

þriðju málsgrein og þá á eftir mikinn lögfræðitexta. Texti bréfsins var sem sagt mjög torskilin, 

uppsettning bréfsins gerið viðskiptavinum stofnunarinnar einnig erfitt um vik að skilja bréfin. 

Í öðru lagi voru bréfin allt og mörg og kostnaður við bréfasendingarnar var gríðarlegur. Allt 

þetta bréfaflóð olli gífurlegu ónæði hjá viðskiptavinum stofnunarinnar og margir hverjir hættu 

að opna bréf frástofnuninni. Dæmi voru um að viðskiptavinir komu með bunka af óopnuðum 

bréfum í stofnunina og vildu fá skýrinar á þeim. Að meðaltali fóru t.d. út 3 – 4 bréf vegna 

uppjörs Tryggingastofnunar (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 

2011). 

Tryggingastofnun hefur bætt bréf sín mikið á síðustu árum. Bréfin hafa nú farið í gegnum 

tölverða athugun bæði hjá starfsmönnum, hjá sérsstökum bréfahóp Tryggingastofnunar og 

rýnihóp hagsmunasamtakana. Fyrstu breytingarnar voru gerðar á uppgjörsbréfum 

stofnunarinnar árið 2007 en þá var línubili breytt ásamt því að textinn var einfaldaður og 

aðalatriðum bréfisins komið efst í bréfin. Í áramótasendingu stofnunarinnar árið 2007 – 2008 

var tekjuáætlun stofnunarinnar gerð skýrari sem var þá nýlegt fyrirbæri innan 

Tryggingastofnunarinnar. Þessar breytingar þurfti að kynna á skyljanlegu máli. Reynt var því 

að skrifa bréfin á skiljanlegu máli ásamt því að uppsettning bréfsins var þróuð áfram þar sem 

sérfræðingar í kennslu og þróun prófa til þess að greina dyslexíu og aðra lestarerfiðleika á 

borði við Rannveigu Lund voru fengnir til þess að veita álit sitt. Einnig voru rýnihópar frá 

hagsmunahópunum notaðir til þess greina þróa bréfin. (Þorgerður Ragnarsdóttir, munnleg 

heimild, 9.desember, 2011). Hér á eftir er dæmi um nýjasta bréf Tryggingastofnunar sem fór 

frá stofnunini til ákveðins ellilífeyrisþega í júlí 2011 vegna uppgjörs á tekjutengdum bótum. 
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Reykjavík, XX. júlí 2011 

 
Endurreikningur og uppgjör á tekjutengdum bótum ársins 2010 

 
Tryggingastofnun hefur endurreiknað

1
 bætur þínar vegna ársins 2010 á grundvelli skattframtals 2011.  

 
Niðurstaðan er krafa að upphæð XXXXXX kr. Sjá nánar um innheimtu í meðfylgjandi bréfi. 

 

ENDURREIKNINGUR 

Bótaréttur 2010 samkvæmt skattframtali 2011 XXX.XXX 

Greiddar bætur 2010 samkvæmt síðustu tekjuáætlun XXX.XXX 

Mismunur -XX.XXX 

Endurgreidd staðgreiðsla X.XX 

Niðurstaða endurreiknings -XX.XXX 

 

KRÖFUR VEGNA BREYTINGA Á ÁRINU 2010
2 

Kröfur  X 

Innborgun X 

Eftirstöðvar á kröfum vegna breytinga á árinu 2010 X 

 

NIÐURSTAÐA 

Niðurstaða endurreiknings -XX.XXX 

Eftirstöðvar á kröfum vegna breytinga á árinu 2010 X 

Til innheimtu -XX.XXX 

 

Á bakhlið eru upplýsingar um tekjur ársins 2010 samkvæmt skattframtali 2011. Til samanburðar eru í 
töflunni tekjur samkvæmt síðustu tekjuáætlun. Frestur til að andmæla niðurstöðunni er til og með 21. 
ágúst nk. og skulu andmælin vera rökstudd með gögnum.

3
 Andmælum er hægt að koma á framfæri á 

tryggur.is
4
 Einnig má nota eyðublað sem er að finna á vef stofnunarinnar tr.is/uppgjor og á 

afgreiðslustöðum hennar. Ef þú andmælir ekki niðurstöðunni telst uppgjöri ársins lokið. 

(Tryggingastofnun ríkisins munnleg heimild, 2011) 

 

Eins og sést hafa aðalatriði bréfsins verið sett í afmarkandi kassa, efst á bréfinu og 

viðkomandi lífeyrisþegi látin strax vita hvort að hann þurfi að aðhafast eitthvað frekar. Einnig 

hefur letur bréfsins verið breytt í Arial leturgerðina og línubil breytt.  

Með fjölda bréfa frá Tryggingastofnun, þá hefur henni tekist að minka það til muna og þar 

með minkað ónæðið sem viðskiptavinir stofnunarinnar hafa í gegnum árin þurft að þola. 

Einnig með fækkun bréfa hefur kostnaður við bréfasendingar orðið mun minni. Hætt var að 

senda út mánaðarlega greiðsluseðla árið 2008 en í staðin var send út greiðsluáætlun fyrir árið 

og voru öll uppgjörsbréfin sameinuð í eina stóra sendingu og látin hanga saman á skiljanlegan 

hátt. Samið var einnig við Ríkisskattstjóra um að senda t.d. uppgjörsbréf stofnunarinnar með 

skattauppgjörsbréfi  hans, þar sem um sömu upplýstingar var að ræða.  Sem sagt með því að 

fækka bréfum og gera þau betri hefur stofnunin aukið þjónustu sína til viðskiptavina, þar sem 

ónæði minkar ásamt því að réttar og skiljanlegar upplýsingar eru aðgengilegar fyrir 

viðskiptavini. Eins og forstjóri stofnunarinnar hún Sigríður Lillý komst að orði „Til hvers að 

senda bréf til viðskiptavinar með ákvörðun sem viðtakandi getur ekki áttað sig á því hver er 
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“? (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28.nóvember, 2011). Ekki ertu til 

nákvæmar tölur á því hvað stofnunin hefur sparað með því að fækka bréfasendingum en þó 

má segja að sparnaðurinn hlaupi á rúmum 100 m.kr. á ári (Runólfur Birgir Leifsson munnleg 

heimild, 12.apríl, 2012).  

4.3.2.6  Bætt tengsl á milli hagsmunasamtaka og Tryggingastofnunar 

Fyrrverandi forstjóri Tryggingastofnunar Karl Steinar Guðnason lagði upp með að koma á 

samskiptum á milli hagsmunasamtakan a og Tryggingastofnuar, því bæði voru sprottin upp af 

sömu rót. Stofnunin hafði í gegnum tíðnina fengið á sig gagnrýni á borð við að hún bjóði upp 

á lélega þjónustu, mismunun, flækjur í kerfinu og þunglamanlegt skipulag. Öll þessi gagnrýni 

krafðist þess að allir aðiliar, starfsmenn stofnunarinnar og aðilar hagsmunasamtakana myndu 

snúa bökum saman til þess að finna sameiginlegan vettvang til þess að finna lausnir á þeim 

vanda sam að stofnunini og viðskiptavinum hennar steðjaði. Karl Steinar réði því fyrsta 

félagsráðgjafan til starfa sem sá meðal annars um að halda uppi tengslum við 

hagsmunasamtökin. (Karl Steinar Guðnasons munnleg heimild, 14.desember, 2011) 

Einnig kom Karl Steinar með þá breytingu að sérstakar samráðsnefndir yrðu stofnaðar. 

Með þessum samráðsnefndum var svo reynt að fá botn í mörg málefni sem bæði snéru að 

stofnunini sjálfri (hvernig hún mætti bæta þjónustu sína) og að viðskiptavinum 

stofnunarinnar.  Þær samráðsnefndir sem stofnunin kom á fót voru t.d. samráðsnefnd þar sem 

fulltrúar Öryrkjabandalagsins og Þorskahjálpar sátu. Í annari voru fulltrúar Félags eldri 

borgara og Landssamtaka aldraðra og í þeim þriðju voru t.d. hagsmunasamtök sjúklinga. 

Þessir aðilar gátu því komið á framfæri viðhorfum og ábendingum ásamt því að geta tjáð 

stofnunini hvernig væri hægt að gera betur og nálgast sjónarmið þeirra um bætta þjónustu. 

Útgáfumál stofnunarinnar voru einnig rædd og fleira í þeim dúr. Samráðsnefndir þessar fóru 

t.d. yfir lög og reglugerðir og komu með ábendingar og tillögur um breytingar. Einnig lögðu 

nefndirnar fram tillögur um breytt innraskipulag stofnunarinnar með það fyrir huga að gera 

þjónustuna betri og skilvirkari. Samkvæmt Karli Steinari jókst skilningur á báða bóga og er 

það til marks um að starf þeirra skili góðum árangri. (Karl Steinar Guðnason munnleg 

heimild, 14.desember, 2011). Sigríður Lillý tók við kyndlinum og hélt þróunini áfram og 

hefur Tryggingastofnun nýtt sér reglubundna fundi með hagsmunasamtökunum til þess að 

koma á framfæri nýjum upplýsingum. Eins og áður fara fulltrúar stofnunarinnar á fundi með 

hagsmunasamtökum ef upp kemur gagnrýni á stofnunina í fjölmiðlum, en í dag boðar 

stofnunin líka hagsmunasamtökin á fundi ef um breytingar eru á borðstólnum eða til þess að 

fræða þau um væntanlegar bréfasendingar og upplýsinga köllun frá stofnuninni.  
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5 Umræður 

Í þessari rannsókn hefur verið stuðst við greiningarlíkan sem felur í sér þróun þjónustu frá 

greiningu vandamálsins til aðlögunar lausna. Kaflanum verður því skipt upp í þrjá undirkafla 

þar sem hver flokkur er tekin fyrir og greindur, svo hægt sé að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun. Einnig verður kenningum beitt til þess 

að reyna að útskýra þær ákvarðanir sem Tryggingastofnun hefur tekið til þess að bæta 

þjónustuna.  

 

5.1 Úrlausnarefni 

5.1.1 Hvernig komst úrlausnarefnið á dagskrá og hvernig kom það fram ? 

Samkvæmt Kingdon eru það þrír þættir sem stuðla að því að mál komist á dagskrá. 

Straumarnir þrír eru vandamálastraumur, stefnustraumur og stjórnmálastraumur. Er þessir þrír 

mismunandi straumar lykilþátta í umhverfinu slást saman mynda þeir tengipunkt 

(stefnuglugga) og í þeim tengipunkti komast málin á dagskrá. Þessi snertipunktur getur verið 

háður tilviljun, tengslum eða einberri heppni.  

Fyrsti straumurinn er þegar vandamál/úrlausnarefni og skilgreiningar á þeim koma fram 

með hjálp opinberra aðila, háttsettra embættismanna eða hagsmunahópa  þá eiga þau 

auðveldara en önnur mál með að komast á dagskrá (Kingdon, 1995). Vandamálin sem má 

segja að hafi verið fljótandi í vandamálastraum Tryggingastofnunar voru vöntun á sérstöku 

þjónustuveri, vöntun á þjónustuhugsun, Tryggingastofnun ekki skilgreind þjónustustofnun, 

samskiptasvið ekki jafnt í skipuriti og önnur svið, lítið sem ekkert frumkvæði að veitingu 

upplýsinga, bréf óskýr og of mörg, erfitt að ná sambandi við stofnunina og stofnunin hafði 

léleg tengsl við hagsmunasamtök.  Öll þessi vandamál voru óleyst og hömluðu þróun þjónustu 

innan Tryggingastofnunar. Þessi vandamál Tryggingastofnunar komust hátt upp á yfirborð 

straumsins vegna þess áhuga sem forstjórar stofnunarinnar sýndu á að leysa þau. Vandamál 

þessi bárust því fljótt til eyrna þeirra sem sitja í áhrifastöðum innan stjórnsýslunnar og því var 

kallað eftir úrlausnarefnum. 

Annar straumurinn, stefnustraumurinn felur í sér hugmyndir, rannsóknir, nýjungar og 

úrlausnir. Í þessum straum eru t.d. tæknilegar framfarir og myndun þekkingar hjá 

sérfræðingum stofnunarinnar miklir áhrifaþætti (Kingdon, 1995). Stefnutillögurnar voru 

Úrlausnarefni Ákvarðanir Lausnir 
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þannig þróaðar út frá hugmyndum starfsmanna, hagsmunasamtaka og sérfræðinga hvernig 

mátti leysa fyrirliggjandi vandamál stofnunarinnar. Til að mynda var kallað eftir áliti 

sérfræðinga og hagsmunaaðila við þróun bréfa Tryggingastofnun ásamt þróun og innleiðingu 

rafrænnar þjónustu stofnunarinnar. Þessar hugmyndir þurfa svo að berast til starfsmanna 

innan stjórnsýslunnar eins og forstjóra eða einhvers af framkvæmdarstjórum stofnunarinnar til 

þess að eiga möguleika á að komast á dagskrá. Í tilfelli Tryggingastofnunar voru það einmitt 

forstjóri og framkvæmdarstjórn sem fengu þessi vandamál á borð til sín. 

Þriðji straumurinn, stjórnmálastraumurinn felur  t.d. í sér skoðanakannanir, tíðaranda og 

breytingar í röðum embættismanna (Kingdon, 1995). Kröfur og þarfir hagsmunaaðila eru 

einnig mikilvægir þættir í þessum straumi sem og fjárhagslegar aðstæður í samfélaginu, en þó 

hafði ráðning tveggja forstjóra á tímabilinu 1993 – 2007 hvað mest áhrif á þjónustubreytingar 

hjá stofnunini. Forstjóri eða framkvæmdarstjórar sviðanna ákváðu því oftast að taka þyrfti á 

þessum vandamálum innan Tryggingastofnunar. Þar sem vandamálin voru flest öll 

þjónustumiðuð þá hafði þrýstingur frá viðskiptavinum og hagsmunasamtökum haft gríðarleg 

áhrif á það hvort  málin rötuðu til yfirstjórnar stofnunarinnar. Einnig höfðu forstjórar 

stofnunarinnar ákveðnar hugmyndir um það hvernig þjónustunni ætti að vera háttað. Hafði 

það mikil áhrif á þróun þjónustunnar. 

Gerðar voru þjónustukannanir, þar sem þjónusta stofnunarinnar var metin ásamt því að 

ráðgjafafyrirtæki og hagsmunasamtök voru fengin til að meta þjónustu stofnunarinnar. Flestar 

breytingarnar miða að því að auka þjónustu Tryggingastofnunar en samt sem áður minnka 

kostnað. Nýju þjónustuleiðirnar eru t.d. þannig hugsaðar að minnka til muna 

bréfasendingarkostnað sem og auðvelda starfsmönnum verkin svo þeir geti sinnt öðrum 

verkefnum. Einnig hefur stofnunin fækkað þeim bréfum sem hún sendi út til muna. Þessar 

þjónustu aukningar komu til skjalanna meðal annars vegna þess að krafan um sparnað var 

orðin háværari. 

Þegar þessir þrír straumar slógust saman opnaðist stefnugluggi, þá var vandamálið 

skilgreint og stofnuninni ljóst hvert þarð var, hugmyndirnar voru jákvæðar gagnvart lausn 

málsins og lausnin hentaði á þessum tímapunkti hinu pólitíska umhverfi. Þannig var tækifærið 

gripið og málið komst á stefnuskrá. 

Í tilfelli Tryggingastofnunar  er betra að setja niðurstöðurnar upp í töflu. 
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Tryggingastofnun glímdi við það vandamál að hún hafði enga miðlæga þjónustu og því 

þurftu viðskiptavinir hennar að leita upp um allar hæðir að Laugavegi 114 ásamt því að leita 

til afgreiðslu stofnunarinnar sem var að Tryggvagötu. Vandamálið með húsnæði 

stofnunarinnar komst á dagskrá eftir að lausn var fundin á því. Lausnin var í formi leyfis fyrir 

húsnæðisbreytingum að Laugavegi 114 sem gerði stofnuninni kleift að koma sér upp einu 

miðlægu þjónustuveri. 

Þegar Tryggingastofnun glímdi við vandamálið „vöntun á þjónustuhugsun” var stofnunin 

ekki skilgreind sem þjónustustofnun, sem var annað vandamál. Vandamálin komust á dagskrá 

er hugmyndir að breyttum hugsanagangi (stefnustraumur) og tíðarandinn 

(stjórnmálastraumurinn) rákust saman og út frá þeim árekstri opnaðist stefnugluggi og málið 

komst á dagskrá, þar sem það var leyst). Þegar vandamálið „samskiptasviðið var ekki jafnt á 

við önnur svið” var skilgreint þurfti nýjan forstjóra (stjórnmálastraum) til þess að það 

breytingin ætti sér stað. Með nýjum forstjóra kom stjórnmálasraumurinn og stefnustraumurinn 

þar sem hann taldi að þjónustan ætti að vera jöfn á við önnur svið. Er þessir straumar rákust 

saman myndaðist stefnugluggi sem kom málinu á dagskrá. 
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Er Tryggingastofnun var að berjast við vandamálið „stofnunin hafði lítið sem ekkert 

frumkvæði að veitingu upplýsinga” vantaði stefnu stofnunina stefnu í þeim máum. Er 

hugmyndir á borði við fundi með hagsmunaaðilum og að auglýsa í fjölmiðlum komu fram var 

einungis tímaspursmál hvenær krafa hagsmunaaðilanna væri orðin það hávær að straumarnir 

myndu rekast saman og mynda stefnuglugga til að koma málinu á dagskrá. Bréf 

stofnunarinnar voru bæði óskýr og of mörg en er hugmyndin að sérstökum bréfahóp kom til 

skjalanna vegna þrýstings um niðurskurð ásamt þrýstingi frá hagsmunaaðilum og 

framkvæmdarstjóra samskiptasviðs. Næst síðasta vandamálið sem tekið er fyrir er það að oft 

reynist erfitt að ná sambandi við stofnunina en það vandamál kallaði eftir nýrri tækni og 

háværari kröfu frá hagsmunaaðilum. Þegar þessir þrír þættir birtust tók stofnunin af skarið og 

notaðist við nýja tækni til að lagfæra vandamálið. Síðasta vandamálið voru  svo tengsl 

Tryggingastofnunar við hagsmunasamtökin sem voru mjög stirð. Vandamálið birtist sem “lítil 

sem engin samskipti á milli stofnunarinnar og samtakanna” (mjög mikil togstreita var á milli.) 

Hugmyndin eða stefnan að lausninni hafði verið til í þó nokkurn tíma en engin tekið af skarið 

fyrr en Karl Steinar fyrrverandi forstjóri tók við forstjórastólnum. Vildi hann koma á góð og 

traustu sambandi á milli þessara tveggja aðila. Þar með var stjórnmálastraumurinn kominn 

sem varð til þess að stefnugluggi opnaðist og málið komst á dagskrá. Farið var í það að bæta 

sambandið bæði hjá TR og samtökunum en Sigríður Lillý núverandi forstjóri hélt þessari 

þróun svo áfram eftir starfslok Karls Steinars. 
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6 Ákvarðanir 

(Hvaða ákvarðanir voru teknar, hver var það sem ákvað að gera eitthvað í málinu, hvernig var 

stuðningur fenginn, hver leiddi breytingarnar?) 

 

6.1.1 Hvaða ákvarðanir voru teknar, hver ákvað að gera eitthvað í málinu ? 

Þegar það kemur að því að útskýra ákvarðanirnar sem liggja á bak við þær breytingar sem 

hafa verið teknar er gott að notast við frumstefnusúpukenningu Kingdons, þá sérstaklega 

þriðja straum kenningarinnar, stjórnmálastrauminn. Ástæðan fyrir því er sú að bak við allar 

breytingar á þjónustu Tryggingastofnunar hefur verið pólitískur vilji innan stofnunarinnar þó 

sérstaklega hjá Karli Steinari og Sigríði Lillý núverandi og fyrrverandi forstjórum 

stofnunarinnar.  Einnig var þrýstingur frá utanaðkomandi aðilum að stofnunin bætti þjónustu 

sína, því stofnanir t.d. á Norðurlöndunum voru byrjaðar að breytast og verða þjónustumiðaðri. 

Frá 1993 hafa tveir forstjórar stjórnað Tryggingastofnun og hafa báðir verið mjög 

þjónustusinnaðir. Karl Steinar og Sigríður Lillý hafa í flestum tilfellum tekið ákvarðanir sem 
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leiða til þess að þjónusta Tryggingastofnunar hefur breyst og í nokkrum tilfellum hefur ný 

þjónustuleið litið dagsins ljós. Þær ákvarðanir sem forstjórarnir hafa tekið eru: 

 Stofnun samskiptasviðs 

 TR sem þjónustustofnun 

 Þjónustan sett í forgang 

 Frumkvæði í veitingu upplýsinga 

 Betri, skýrari bréf 

 samskiptasvið fær jafnan sess í skipuriti 

 Bætt tengsl við hagsmunasamtök 

 Nýjar samskiptaleiðir 

Sú ákvörðun að stofna samskiptasvið Tryggingastofnunar má rekja til Karls Steinars 

Guðnasonar, fyrrverandi forstjóra stofnunarinnar er hann skipaði aðgerðarnefnd 23.apríl 1997 

til þess að gera tillögur um framkvæmd á flutningi afgreiðslu og þjónustu frá 

lífeyristryggingadeild, sjúkra- og slysatryggingadeild og læknadeild í nýja þjónustu- og 

afgreiðslumiðstöð.  Mikill áhugi var fyrir breytingunni innan Tryggingastofnunar því 

breytingarnar höfðu t.d. í för með sér að starfsmenn á öðrum deildum en þjónustudeildinni 

fengju aukinn vinnufrið. Því má segja að pólitískur stuðningur var fyrir hendi, þá sérstaklega 

innan stofnunarinnar sjálfrar.  Aðgerðanefnd þessi lagði fram tillögur um framkvæmd á 

flutningi afgreiðslu og þjónustu stofnunarinnar frá öðrum deildum. Niðurstaða nefndarinnar 

var að breytinga væri svo sannarlega þörf svo stofnunin gæti mögulega komið til móts við 

þarfir viðskiptavina sinna sem gerðu meiri kröfur um þjónustu. Árið 1998 var ákveðið að ráða 

í stöðu forstöðumanns þjónustumiðstöðvar og hafist var handa við að þróa starfseininguna 

sem loks var opnuð árið 1999. Stjórn Tryggingastofnunar ákvað að færa starfsmenn úr öðrum 

deildum til þjónustumiðstöðvarinnar. Þegar Karl Steinar hóf störf hjá stofnuninni og byrjaði 

úrbætur á starfsemi hennar var komið efni sem uppfyllti kröfur stjórnmálastraums Kingdons. 

Fyrir voru skilyrði sem uppfylltu hina tvo straumana eða vandamálastrauminn (dreifð og 

flókin þjónusta) og stefnustrauminn (ábendingar fráRíkisendurskoðun 1991 og tillaga 

starfshóps á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins). Þegar öllum þessum 

straumum sló saman myndaðist stefnugluggi þar sem lausnin varð þjónustuver 

Tryggingastofnunar.  
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Ákvörðunin að skilgreina Tryggingastofnun sem þjónustustofnun er nátengd ákvörðuninni 

um að setja þjónustu stofnunarinnar í forgang, því báðar ákvarðanirnar fela í sér 

áherslubreytingar sem setja þjónustu stofnunarinnar í fyrsta sætið. Mikill vilji var innan 

stofnunarinnar þá sérstaklega hjá forstjóra, Sigríði Lillý og framkvæmdarstjórn stofnunarinnar 

til að skilgreina stofnunina sem þjónustustofnun. Það að skilgreina stofnunina sem 

þjónustustofnun átti að koma fram skýrri sýn á þau verkefni sem starfsmenn stofnunarinnar 

þurftu að vinna og hvers var ætlast til af þeim. Ákvörðunin var unnin í sameiningu með þeirri 

ákvörðun að setja þjónustuna í forgang og var það ákvörðun forstjóra að slíkt skyldi gert. Eins 

og í flestum tilfellum þegar þjónustubreytingar urðu hjá Tryggingastofnun var það vöntun á 

stjórnmálastraum stofnunarinnar sem vann gegn breytingum. Karl Steinar byrjaði á að koma 

þjónustu ofar í hugum starfsmanna stofnunarinnar en arftaki hans Sigríður Lillý hélt áfram 

með það verk og setti þjónustuna í fyrsta sætið. Stjórnmálastraumurinn var því kominn, en 

fyrir lá úrlausnarefni/vandamál þar sem stofnunin einkenndist af skrifræði og var því 

þunglamaleg í afgreiðslu og starfsmönnum skorti skýra sýn á þau verkefni sem þurfti að 

leysa. Stefnustraumurinn var einnig til staðar þar sem hugmyndin að skilgreiningunni hafði 

komið upp á stefnumótarfundi framkvæmdarstjórnar stofnunarinnar. Þegar allir þessir 

straumar slóust saman myndaðist stefnugluggi sem benti stjórnunaraðilum stofnunarinnar á að 

skilgreina þurfti stofnunina sem þjónustustofnun svo hægt væri að breyta hugsun fólks bæði 

innan stofnunarinnar og utan sem og aðstoða starfsmenn í að skilgreina verk sín betur.  

Ákvörðunin um að bæta upplýsingaflæði og auka frumkvæði að veitingu upplýsinga hafði 

með tilraunir TR að bæta ímynd stofnunarninar að gera. Áður fyrr var stofnunin nær einungis 

að bregðast við neikvæðu umtali í fjölmiðlum og var því ávalt í varnarstöðu. Neikvætt tal um 

stofnunina, hvort sem það hafði rétt á sér eða ekki, hafði slæm áhrif á ímynd stofnunarinnar 

þar sem umfjöllunin fékk oftar en ekki að hanga í tali fólks óleiðrétt eða ósvöruð í dágóðan 

tíma. (Því það tók stofnunina töluverðan tíma að senda frá sér svar.)  Sigríður Lillý forstjóri 

tók þá ákvörðun ásamt framkvæmdastjórninni eftir umræður að breytinga væri þörf. Því hóf 

stofnunin að auglýsa í fjölmiðlum hvaða réttindi væri að finna og hvernig hægt væri að 

nálgast þau með svokölluð „Þinn réttur“ greinadálki í blöðunum. Stofnunin hélt einnig áfram 

að svara neikvæðri umfjöllun í fjölmiðlum. Aukið upplýsingaflæði fræddi almenning um störf 

og tilgang stofnunarinnar og ætti það því að hafa jákvæð áhrif á ímynd stofnunarinnar. Þrýst 

var á stofnunina t.d. frá hagsmunasamtökunum um að auka upplýsingaflæði stofnunarinnar 

bæði til þeirra og almennings, hafði það mikil áhrif á ákvörðun stofnunarinnar um að auka 

upplýsingaflæðið. Vandamálið/úrlausnarefnið var því þekkt, of lítil vitneskja og of mikið af 

slæmu umtali var í samfélaginu sem hafði áhrif á ímynd stofnunarinnar. Stefnan var einnig 
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þekkt, að auka upplýsingaflæðið en enginn áhugi var fyrir hendi fyrr en Sigríður Lillý hóf 

störf og breytti stofnuninni úr varnarhlutverkinu yfir í upplýsingahlutverk með þrýstingi frá 

hagsmunasamtökunum.  

Breyting á bréfum, er þau voru gerð skýrari og betri, var ákvörðun sem báðir forstjórar 

Tryggingastofnunar tóku. Á tíma Karls Steinars þrýsti hann á að bréfin yrðu lagfærð og voru 

miklar breytingar gerðar á bréfunum. Til að mynda var hætt að þéra viðskiptavini 

stofnunarinnar og málfar bætt. Er Sigríður Lillý tók við forstjórastólnum ákvað hún að skipa 

sérstaka bréfanefnd sem sá um að betrumbæta bréfin með aðstoð sérfræðinga í þeim efnum. 

Vandamálið/úrlausnarefnið var því til staðar, viðskiptavinir stofnunarinnar áttu margir hverjir 

í erfiðleikum með að skilja bréf sem send voru frá stofnununinni. Kallaði það vandamál á aðra 

stefnu í þeim efnum en hún var einnig til hjá stofnuninni, þar sem sumir starfsmenn höfðu 

bent á að lagfæra mætti bréfin. Ekki var þó byrjað að gera neitt í málunum því enginn vilji var 

innan stofnunarinnar fyrir breytingum fyrr en Karl Steinar varð forstjóri. Myndaðist þá 

stefnugluggi vegna þess að hann hafði þá skoðun að breyta þyrfti bréfunum, t.d. fékk hann 

það í gegn að stofnunin hætti að þéra fólk. Sigríður Lillý hélt svo áfram og opnaði annan 

stærri stefnuglugga þar sem sérstök bréfanefnd gerði töluverðar breytingar á bréfunum. 

Sú ákvörðun, að samskiptasvið mundi fá jafnan sess í skipuriti var tekin af Sigríði Lillý. Þó 

hafði Karl Steinar gert einingunni hærra undir höfði með því að setja deildina við hlið 

kjarnadeildanna í skipuriti stofnunarinnar. Áður fyrr var deildin undirdeild sviðs og hafði því 

lélega tengingu við framkvæmdastjórn. Þess vegna þótti það við hæfi að gera 

þjónustudeildina (samskiptasviði) hærra undir höfði og veita deildarstjóra hennar setu í 

framkvæmdarstjórn þar sem þjónusta var komin í fyrsta sætið hjá stofnuninni. Þess vegna má 

segja að vandamálið/úrlausnarefnið hafi verið slæmt samband við stjórnunareiningar 

stofnunarinnar. Stefna var til í þeim málum en ekki var vilji fyrir að gera einingunni hærra 

undir höfði en deild við hlið kjarnaeininganna. Er Sigríður Lillý tók til starfa var 

stjórnmálastraumurinn kominn og því opnaðist stefnugluggi vegna vilja hennar til að gera 

eininguna (samskiptasviði) hærra undir höfði og veita stjórnanda hennar 

framkvæmdastjóratitilinn.  

Bætt tengsl við hagsmunasamtök voru ekki á dagskrá stofnunarinnar fyrr en Karl Steinar 

tók við sem forstjóri stofnunarinnar. Til að mynda hélt hann eitt sinn ræðu á fulltrúafundi 

Þroskahjálpar þann 18. október 1996 sem bar titilinn „Eru hagsmunasamtökin og 

Tryggingastofnun óvinir?“ en sú spurning átti (mjög svo) rétt á sér þar sem mikil óvild hafði 

ríkt á milli stofnunarinnar og hagsmunasamtakana. Samkvæmt Karli Steinari var tilhneiging 
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meðal nokkurra starfsmanna að halda því fram að hagsmunasamtökin væru „af hinu illa“ 

vegna þess að þau dirfðust að gagnrýna stofnunina á einhvern hátt. Þess vegna byggðist upp 

þessi (“fúll á móti”) staða á milli Tryggingastofnunar og hagsmunasamtakanna (Karl Steinar 

Guðnason  munnleg heimild, 14.desember, 2011).  Vandamálið/úrlausnarefnið var því til 

staðar en það var slæmt samband á milli samtakanna og stofnunarinnar sem gagnaðist engum. 

Stefnan að taka upp betra samband við hagsmunasamtökin var til staðar en enginn vilji var 

innan stofnunarinnar að taka hana upp þar sem einmitt hagsmunasamtökin voru álitin af hinu 

illa. Stefnuglugginn opnaðist ekki fyrr en Karl Steinar tók til starfa en hann vann að því að  

mynda jákvæðari tengsl í formi samráðsnefnda og funda við hagsmunasamtökin. Sigríður 

Lillý opnaði svo annan stefnuglugga er hún kom á reglulegum fundum milli stofnunarinnar og 

hagsmunafélagana og jók þannig enn á samstarfið sem var á milli. 

Nýjar þjónustu- og samskiptaleiðir þurftu að verða til ef Tryggingastofnun átti að geta 

þjónustað alla þá viðskiptavini sem leituðu til stofnunarinnar. Því var farið út í það að nýta 

tæknina til þess að ná því takmarki. Tryggingastofnun kom sér upp þjónustu á borði við tr.is, 

„Mínar síður“, fésbókarsíðu og netspjall til þess að auka þjónustugetu sína. Mikil bið 

einkenndi oftar en ekki eldri þjónustuleiðir stofnunarinnar á borði við síma og komu til 

stofnunarinnar sjálfrar. Var vonast til þess að með rafvæðingunni  myndi biðtími  minnka og 

þjónusta aukast. Vandamálið/úrlausnarefnið var því langur biðtími og fábreytt þjónusta en 

stefnan í þeim efnum var þó tiltölulega ný á nálinni þar sem tölvutæknin hafði þróast töluvert 

síðan stofnunin tók til starfa. Er Karl Steinar varð forstjóri opnaðist stefnugluggi hvað varðar 

nýjar þjónustu- og samskiptaleiðir, þó var þróunin ekki komin langt á leið en nýtti hann sér þá 

tækni sem í boði var. Koma hans var samt sem áður innspýting inn í þjónustu stofnunarinnar á 

þann hátt að hann réði fyrsta tölvumenntaða starfsmanninn, Sigurþór Örn Guðmundsson til 

starfa. Í kjölfarið fór vefsíða stofnunarinnar í loftið og jarðvegur fyrir frekari rafvæðingu var 

lagður. Annar stefnugluggi opnaðist er Sigríður Lillý hóf störf en þá var einnig komin 

grundvöllur fyrir þjónustusíðum á borði við „Mínar síður“ og upplýsingasíðum á borð við 

fésbókarsíðu stofnunarinnar. 

6.1.2 Hvernig var stuðningur við ákvörðunina fenginn og hver leiddi 

breytingarnar? 

Hugtakið vald er erfitt að skilgreina og mæla með mikilli nákvæmni, en vald hefur samt sem 

áður verið skilgreint sem geta einstaklinga til að vinna bug á andstöðu annarra, koma fram 

vilja sínum og framkalla niðurstöður sem eru í þeirra hag. Þó að þessi skilgreining eigi við 

einstaklinga þá er einnig hægt að yfirfæra hana á hópa, deildir, stofnanir og ríki. (Buchanan, 
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David A. 2010.Bls 798) Þegar að kemur að ákvörðunartöku innan Tryggingastofnunar er það 

oftar en ekki forstjóri stofnunarinnar sem er að berjast fyrir breytingum innan stofnunarinnar. 

Einstaklingar á borð við forstjóra geta einnig notast við marga valdagrundvelli í mismunandi 

aðstæðum á mismunandi tímum. Í sumum tilfellum getur verið sniðugt að nota eina tegund 

valds en á öðrum getur allt annað verið uppá teningnum  (Buchanan, David A., 2010,Bls 801).  

Það vald sem forstjórinn beitir má segja að sé náskylt kenningum um vald sem eign 

sambanda. Stuðningsmenn þessa sjónarhorns verða að sjá að leiðtoginn hafi aðgang að 

verðlaunum, heimildum, sérþekkingu og fleiru. Í tilfellum forstjóra Tryggingastofnunarinnar 

þá hafa þeir báðir haft heimild og þekkingu á þeim breytingum sem þeir vildu koma á, til að 

mynda vann Sigríður Lillý náið með þróun á nýjum þjónustuleiðum er hún vann sem 

framkvæmdarstjóri þróunarsviðs sem sá um að kanna verkefni á borð við „Mínar síður“. 

Forstjórarnir hafa einnig mikið persónuvald því þeir þurfa oftar en ekki að sannfæra 

samstarfsmenn sína um að þeirra skoðanir og langanir séu þess virði að taka upp og hlíða. 

Einnig býður forstjórasæti Tryggingastofnunar uppá vald til þess að halda málefnum af og á 

ákvarðanadagskránni og er þá oftar en ekki leitað til forstjóra til þess að koma málinu á 

dagskrá annað hvort hjá framkvæmdarstjórn stofnunarinnar eða stjórn. Það að hafa forstjórann 

á bak við breytingarnar skiptir sköpum ef verða á við breytingunum og flest allar breytingar 

sem urðu á þjónustu Tryggingastofnunar voru tilkomnar vegna dagskrárvalds forstjóra. 

6.1.2.1 Stofnun samskiptasviðs Tryggingastofnunar 

Eftir að tvær skýrslur, önnur frá Ríkisendurskoðun og hin frá starfshóps á vegum heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytisins fékk Karl Steinar stuðning ráðuneytisins og stjórnar 

stofnunarinnar til að skipa aðgerðarnefnd sem skilaði einnig af sér skýrslu. Skýrslan sýndi 

einnig mikinn stuðning við það að þjónustuveri yrði komið á laggirnar. Eftir það var ekki 

mikil fyrirstaða fyrir breytingunum og þurfti Karl Steinar ekki að beita miklu persónuvaldi til 

að sannfæra yfirmenn sína. Það var forstjóri stofnunarinnar hann Karl Steinar sem leiddi 

breytingar áfram með hjálp frá félagsráðgjafa stofnunarinnar Sigríði Ólafsdóttur sem 

aðstoðaði einnig við þær breytingar sem áttu sér stað á húsnæði stofnunarinnar.  

6.1.2.2  Skilgreina stofnunina sem þjónustustofnun  

Samkvæmt Sigríði Lillý forstjóra Tryggingastofnunar var það hluti af starfi forstjóra að 

undirbúa jarðveginn fyrir breytingar. En kynna þurfti breytingarnar fyrir þremur aðilum. 

Stjórn Tryggingastofnunar og ráðherra, starfsmönnum stofnunarinnar og svo viðskiptavinum 

stofnunarinnar og þurfti Sigríður þess vegna að beita persónuvaldi sínu til þess að sannfæra 

stjórnendur um ágæti hugmyndarinnar. Kynningar fyrir starfsmenn og námskeið voru haldin 
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til þess að afla breytingunni stuðnings ásamt umræðum í framkvæmdarstjórn og loks hjá 

stjórn Tryggingastofnunar. Til þess að starfsmenn samþykktu breytingarnar beitti Sigríður 

Lillý valdi sem eign sambanda, þar sem hún tjáði starfsmönnum frá þeim „verðlaunum“ eða 

þeim ágóða sem þeir fengju af breytinguni. Það var framkvæmdarsjórn sem leiddi 

breytingarnar áfram með aðstoð samskiptasviðs.  

6.1.2.3 Þjónustu- og kynningarsviði (samskiptasviði) fært til í skipuriti 

Forstjóri Tryggingastofnunar, Sigríður Lillý þurfti að færa rök fyrir breytingunni á 

framkvæmdastjórnarfundi og stjórnarfundi stofnunarinnar þar sem um skipulagsbreytingar var 

að ræða. Karl Steinar fyrrverandi forstjóri hafði áður gert þjónustumiðstöðina að deild við hlið 

kjarnaeiningana í skipuriti stofnunarinnar, en deildin var ekki með framkvæmdastjóra. Rökin 

sem Sigríður Lillý notaði til þess að réttlæta breytinguna voru að stefna stofnunarinnar var að 

breytast frá gamaldags skrifræðisstofnun yfir í þjónustustofnun og þurfti því stofnunin að gera 

þjónustunni hærra undir höfði með því að veita framlínu stofnunarinnar sæti í 

framkvæmdastjórn ásamt því að verða jafn rétthá og önnur svið í skipuriti TR.  Breytingarnar 

voru leiddar áfram, fyrst af Karli Steinari fyrrverandi forstjóra og svo Sigríði Lillý núverandi 

forstjóra og notuðust báðir forstjórarnir við persónuvald til þess að fá breytinguna í gegn. 

  Aukið upplýsingaflæði 

Til þess að afla ákvörðuninni um að bæta upplýsingaflæði til og frá stofnuninni þurfti að 

gegnsýra alla starfsemina með breyttum hugsanahætti, að stofnunin ætti ekki að liggja á 

réttindum fólks eins og dreki á gulli heldur vera opin og reiðubúin til að aðstoða hugsanlega 

viðskiptavini sína. Framkvæmdastjórn, í samvinnu með samskiptasviði (þó sérstaklega 

kynningarmál) hófu að kynna breytingarnar innan og utan stofnunarinnar ásamt því að afla 

stuðning við breytingarnar hjá hagsmunaaðilum stofnunarinnar. Forstjóri og 

framkvæmdastjóri samskiptasviðs leiddu breytingarnar áfram og notuðust við persónuvald og 

sannfærðu starfsmenn og yfirsjórnað breytingarnar væru í samræmi við þá sýn, sem var verið 

að innleiða að stofnunin væri fyrst og fremst þjónustustofnun. 

6.1.2.4  Nýjar  rafrænar þjónustu- og samskiptaleiðum 

Þegar um viðbót við núverandi þjónustu er að ræða hefur ekki verið neitt tilgerðarmál að fá 

samþykki fyrir þeim breytingum, að sögn Sigríðar Lillý. Stuðningur við breytingarnar var 

fenginn með kynningum og umræðu í framkvæmdastjórn þar sem bæði forsvarsmenn 

verkefnanna og forstjóri töluðu máli breytinganna. Til að mynda er nýja þjónustuleiðin 

„Mínar síður“ var í bígerð voru það Bragi Leifur Hauksson og Sigríður Lillý sem töluðu fyrir 

verkefninu á fundum framkvæmdastjórnar. Ekki var mikill stuðningur fyrir „Mínar síður“ hjá 
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ráðuneytunum. Til þess að fá hugmyndina samþykkta þurfti að eyða miklu púðri í kynningar á 

hvað væri hægt að gera og hvernig væri hægt að gera verkefnið.  Verkefnisstjóri og forstjóri 

leiddu breytingarnar áfram með persónuvöldum sínum og náðu því að fá yfirsjórn á sitt band. 

Einnig nýtti verkefnastjórinn sér sérfræðivald þar sem hann var sérfræðingur á þessu sviði og 

gat því sannfært aðra um ágæti verkefnisins. 

6.1.2.5  Betri bréf 

Mikil barátta hefur verið í gegnum tíðina um bréf Tryggingastofnunar. Bréfin voru oftar en 

ekki skrifuð af lögfræðingum eða læknum stofnunarinnar og innihéldu því oft flókinn texta 

sem viðskiptavinir skildu ekki upp né niður í. Að sögn formanns bréfahópsins, Þorgerði 

Ragnarsdóttur þurfti að klæðast boxhönskum til þess að breyta bréfunum því bréfin varða svo 

marga, sérstaklega þá sem hafa legið yfir bréfunum og skrifað þau þannig að starfsmaðurinn 

geti staðið á bak við bréfið þar sem það einkennist af þekkingu hans og fagmennsku. 

Stuðningur var þó fyrir breytingunum í framkvæmdastjórn og bæði fyrrverandi forstjóri og 

núverandi forstjóri studdu breytingarnar heilshugar. Starfsmönnum allra sviða var boðin 

þátttaka í breytingastarfinu, en formaður bréfahóps leiddi breytingarnar áfram með 

persónuvaldi sínu. 

6.1.2.6  Bætt tengsl á milli hagsmunasamtaka og Tryggingastofnunar 

Upplýsandi umræða bæði utan og innan Tryggingastofnunar sem og á milli stofnunarinnar og 

hagsmunasamtakanna leiddu til þess að hægt var að bæta sambandið á milli þessara aðila.  

Karl Steinar fór fyrir þeim breytingum í byrjun og kom á bættum tengslum á milli með þvú að 

beita persónuvaldi sínu þar sem að hann þurfti að sannfæra bæði stjórnendur stofnunarninar 

ásamt aðila hagsmunasamtakana að samvinna væri besti grundvöllurinn fyrir báða aðila. 

Einnig réði hann félagsráðgjafa til starfa, hana Sigríði Ólafsdóttur sem vann einnig í því að 

bæta sambandið á milli.  

6.2 Lausnir 

6.2.1 Hvaða lausnir voru notaðar og hvaða leiðir voru farnar ? 

6.2.1.1  Stofnun samskiptasviðs Tryggingastofnunar 

Þjónusta Tryggingastofnunar á árunum 1993 til 1999 var staðsett á mörgum mismunandi 

stöðum og þurftu því viðskiptavinir stofnunarinnar að leita til margra aðila til þess að fá 

úrlausn sinna mála. Fyrst var bent á þennan ágalla í skýrslu Ríkisendurskoðunar sem gefin var 

út 1991, en ekkert var aðhafst í málinu fyrr en Karl Steinar hafði tekið við sem forstjóri 

stofnunarinnar. Árið 1996 skipaði heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið starfshóp sem 
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skilaði af sér nýrri tillögu sem fól í sér meðal annars að stofnað yrði sérstakt þjónustuver. 

Starfshópurinn byggði til að mynda tillögu sína á skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 1991. Eftir 

að Karl Steinar fékk tillögurnar í hendurnar skipaði hann sérstaka aðgerðarnefnd til að gera 

tillögur um framkvæmd á flutningi afgreiðslu og þjónustu frá lífeyristryggingadeild, sjúkra- 

og slysatryggingadeild og læknadeild í nýja þjónustu- og afgreiðslumiðstöð 

Tryggingastofnunar. Nefndin kannaði hvernig þjónustu væri háttað hjá t.d. íslensku 

bönkunum,VÍS, Sjóvá og LÍN ásamt því að kynna sér systurstofnun Tryggingastofnunar í 

Noregi. Þjónustu- og rekstrarsvið varð formlega til er fyrsti framkvæmdastjórinn var ráðinn til 

starfa  8. desember 1997 vegna tillögu vinnuhóps heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins 

um hagræðingu og skilvirkni innan Tryggingastofnunar (Tryggingastofnun, 1999). 

Framkvæmdastjóri sviðsins lagði til drög að stofnun þjónustuvers og réði forstöðumann 

þjónustumiðstöðvar sem var þá undirdeild sviðsins. Starfseiningarnar voru hannaðar með það 

í huga að þær þveruðu aðrar starfseiningar í skipuritinu en var þjónumiðstöðin þó enn á víð og 

dreif um húsið. Með breytingum á húsnæði stofnunarinnnar árið 1999 gat Tryggingastofnun í 

fyrsta skiptið verið með alla sína þjónustu á einum stað og var þá komið eiginlegt þjónustuver 

hjá Tryggingastofnun. 

Þegar það kom að stofnun samskiptasviðs Tryggingastofnunar sem var lausn á dreifðri og 

flókinni þjónustu stofnunarinnar má segja að hún falli vel að kenningu sem sprottin er út frá 

hinum nýju stofnanakenningum. Ástæðan fyrir því er sú að lausnin sem Tryggingastofnun 

innleiddi var byggð á ákveðnum reglum, venjum og hefðum sem voru útbreidd meðal annarra 

stofnana, hér á landi og á Norðurlöndunum.  Þessi hugsun nýju stofnanakenninganna er einnig 

grunnurinn að einmótunarkenningunni sem útskýrir hvers vegna skipulagsheildir sem starfa á 

svipuðum sviðum verða einsleitar til lengri tíma er litið. Kenningin er partur af hinum nýju 

stofnanafræðum og telur að allir ferlar skipulagsheilda séu einsleitir vegna þess að þróun 

þeirra er byggð á svipuðum ferlum sem aðrar skipulagsheildir hafa þróað eða vegna þess að 

ferlarnir hafa þróast á sjálfstæðan hátt en út frá svipuðum aðstæðum (DiMaggio og Powell, 

1983). Samskiptasvið Tryggingastofnunar má segja að hafi verið ákall tíðarandans þar sem 

svipaðar stofnanir á Norðurlöndunum og stofnanir hér á Íslandi höfðu byrjað að koma sér upp 

þjónustuverum til þess að þjónusta viðskiptavini sína með hvað bestum hætti. Því má segja að 

um umhverfis/ytri þætti er var að ræða og kemur það heim og saman við eftirlíkjandi 

einmótun en þó var einnig þvingandi einmótun þar sem bæði Ríkisendurskoðun með skýrslu 

sinni árið 1991 og starfshópur á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins lögðu 

fram að stofna ætti einhverskonar þjónustuver fyrir stofnunina. Þrýstingur fyrir breytingum 

kom þannig bæði innan frá stjórnsýslunni og að utan (þróuninni í samfélaginu).  
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6.2.1.2 Skilgreina stofnunina sem þjónustustofnun 

Tryggingastofnun var áður fyrr með sterk skrifræðiseinkenni og var því illa sveigjanleg, með 

litla þjónustulund og köld í samskiptum sínum við viðskiptavini sína. Starfsmönnum 

stofnunarinnar skorti skýra sýn á verkefni stofnunarinnar og til hvers er ætlast af 

starfsmönnum svo reksturinn geti gengið vel. Til þess að fá mynd af þörfum viðskiptavina 

sinna hélt stofnunin t.d. fundi með hagsmunafélögum og lagði hún fram spurningar á borði 

við „hvað getur Tryggingastofnun gert betur“? Einnig leit stofnunin til annarra aðila, bæði hér 

á landi og út í heimi þá aðallega systurstofnana sinna í Norðurlöndunum og reyndi hún að fá 

hugmyndir að bættri þjónustu. Fundir voru haldnir bæði með innanhúss-  og utanhússaðilum 

til þess að ræða þjónustu stofnunarinnar. (Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg heimild, 28 

nóvember, 2011) 

Núverandi forstjóri stofnunarinnar Sigríður Lillý Baldursdóttir lagði upp með í byrjun 

forstjóratíðar sinnar að það yrði gert. Hugmyndin að því að skilgreina stofnunina á þennan 

hátt kom fram á stefnumótunarfundi framkvæmdastjórnar stofnunarinnar því henni fannst að 

það skorti skýra sýn á verkefni stofnunarinnar hjá starfsmönnum hennar. Með því að setja 

þjónustuna í fyrsta sætið tók stofnunin stórt skref í átt að því að breyta hugsun hjá fólki bæði 

innan og utan stofnunarinnar. Í dag er hlutverk stofnunarinnar vel sjáanlegt á vefsíðu hennar, 

þar segir að hlutverk Tryggingastofnunar sé að framfylgja lögum um almannatryggingar, 

lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna sem og að sinna öðrum 

verkefnum sem stofnuninni er falið að framkvæma (Tryggingastofnun, e.d.a). 

Það má segja að Tryggingastofnun hafi breytt skipulagi sínu, frá því að vera með sterk 

skrifræðiseinkenni til að vera skilgreind þjónustustofnun. Tryggingastofnun aðlagaðist nú 

breyttum þáttum í umhverfinu og breytti nálgun sinni á þjónustu. Þess vegna passar 

aðstæðukenning Tom Burns og G.M. Stalkers vel við þá ákvörðun stofnunarinnar um að 

stefna að því að verða þjónustustofnun.  Kenningin gengur út á að hægt er að velja skipulag 

eftir aðstæðum. Allt frá vinnu sem einkennist af rútínu upp í hið lífræna og sveigjanlega. Allar 

tegundir skipulags þurfa að vera valkostur þar sem aðstæður eru mismunandi. Oft getur 

stofnuninni reynst erfitt að finna blöndu sem hentar starfsfólkinu, umhverfinu, uppbyggingu 

skipulagsheildarinnar og tæknilegum eiginleikum hennar en það er á ábyrgð stjórnanda 

stofnunarinnar að reyna að leysa þá þraut. Sigríður Lillý, með hjálp 

framkvæmdastjórnarinnar, hóf að reyna að leysa þá þraut hverskonar skipulag ætti að vera hjá 

Tryggingastofnun í ljósi aukinnar kröfu um þjónustu í samfélaginu.  Kom þá í ljós að ákall 

eftir aukinni þjónustu var hávær í samfélaginu sem beindi Sigríði Lillý á þá braut að 

skilgreina stofnunina sem þjónustustofnun og fá þá þjónustumiðaða stefnumótun í gang til 
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þess að vinna eftir. Þannig brást Tryggingastofnun við því umhverfi sem hún var að vinna í og 

setti þjónustuna í fyrsta sætið.  

6.2.1.3  Nýjar  rafrænar þjónustu- og samskiptaleiðir  

Samkvæmt þjónustukönnunum höfðu viðskiptavinir stofnunarinnar í mörgum tilfellum haft 

orð á því hvað það væri erfitt að fá þjónustu hjá Tryggingastofnun vegna mikils biðtíma, þó 

aðallega í síma. Lagði stofnunin því upp með hugmyndir um aukna þjónustu en hugmyndirnar 

voru fengnar héðan og þaðan, þó mest frá frá systurstofnunum hennar á Norðurlöndunum. 

Einnig horfði stofnunin til stofnana hér innan lands, má þar nefna skattinn, Vinnumálastofnun 

og íslensku bankana. Stofnunin reyndi einnig að tileinka sér allt það nýjasta í tæknilausnum 

sem í boði var og uppskar mikla þjónustuaukningu vegna þessa. 

Fyrstu skrefin að rafvæðingu Tryggingastofnunar voru tekin er Karl Steinar þáverandi 

forstjóri stofnunarinnar réði fyrsta tölvumenntaða manninn, Sigurþór Örn Guðmundsson til 

starfa.  Ásamt  því var sérstök tölvudeild stofnuð innan stofnunarinnar og tæknimönnum 

fjölgað í kjölfarið eftir að Sigurþór var ráðinn,  hóf stofnunin það verkefni að setja upp 

lyfjaeftirlitskerfi þar sem allir lyfseðlar fóru á  rafrænt form. Beitti Karl Steinar sér mjög svo 

fyrir því verkefni og var það fyrsta skref Tryggingastofnunar í átt að rafvæðingu, næsta skref 

var vefsíða stofnunarinnar www.tr.is. 

Stefna Karl Steinars í rafvæðingu stofnunarinnar var að spara fólki sporin, að hans sögn 

vildi hann það mikla breytingu að viðskiptavinir þyrftu ekki að bregða fæti inn fyrir dyr 

stofnunarinnar. Vegna þessa var ákveðið að stofnunin kæmi sér upp nútíma vefsíðu. 22. júní 

1995 var lénið www.tr.is fyrst skráð, en vefsíða stofnunarinnar fór first í loftið árið 1996. Karl 

Steinar tók ákvörðunina í samráði við yfirstjórn stofnunarinnar en vefurinn var hannaður af 

starfsmanni stofnunarinnar án nokkurra sérstakra fyrirmynda. Vefsíðan bjó þá yfir 

grunnupplýsingum um Tryggingastofnun sem var talið mjög framsækið á þeim tíma. 

Stofnunin var til að mynda fyrst tryggingastofnanna á Norðurlöndunum að koma sér upp 

vefsíðu sem hafði það hlutverk að koma upplýsingum hratt og örugglega til fólks, samkvæmt 

Karli Steinari. Í byrjun mátti finna á vefsíðuni ítarlegar upplýsingar er varða 

almannatryggingar. Til dæmis mátti finna á síðunni hjálpartækjalista, reglur 

Tryggingastofnunar,  handbók Tryggingastofnunar sem áður var gefin út í  fjölrituðu formi, 

handbók lækna og fleira. Markmið stofnunarinnar var og er að nýta tölvutæknina eins og 

mögulegt er, því frá og með þeim tíma er síðan fór í loftið stefndi hratt í það að hvert einasta 

heimili hafi tölvu og aðgengi að internetinu. Hlutverk vefsins var samkvæmt vefstefnu 

Tryggingastofnunar  að nýta nútímatækni í þágu allra þeirra sem hafa nýtt sér þjónustu eða 

http://www.tr.is/
http://www.tr.is/
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starfa með Tryggingastofnun. Vefurinn færði því þjónustu og almannatryggingar nær öllum, 

óháð búsetu. Þjónusta vefsins var byggð á jafningjagrundvelli eftir því sem tæknin leyfði. Það 

má því segja að vefurinn hafi verið leið til þess að veita þjónustu, auka hagræðingu, auðvelda 

vinnu starfsmanna Tryggingastofnunar, bæta ímynd stofnunarinnar og betrumbæta aðgengi 

almennings að almannatryggingum með aukinni fjölbreytni (Tryggingastofnun ríkisins, 

2007d). Heimasíða stofnunarinnar var og er í stanslausri þróun en í maí 2008 var í fyrsta sinn 

viðskiptavinum stofnunarinnar boðið að nýta sér svokallað“ netsvar TR“  þar sem mátti 

komast í beint samband við þjónustufulltrúa í gegnum internetið. Næst í þróun hjá stofnuninni 

voru svo rafrænar þjónustusíður eða „Mínar síður“. 

„Mínar síður“ áttu að verða rafræn þjónustusíða fyrir stofnunina. Sigríður Lillý núverandi 

forstjóri var forstöðukona yfir þróunarsviði en þar kviknaði hugmyndin að rafrænni þjónustu 

stofnunarinnar þó hafði hugmyndin verið að gerjast um þó nokkurn tíma hjá stofnuninni. En 

til þess að koma rafrænni þjónustusíðu á borð við „Mínar síður“ upp í loftið þurfti að vera til 

staðar samstillt átak sem krefst þess að allir tækju þátt í því. Án stuðnings stjórnenda, 

pólitíkusa og starfsfólks er málið dautt. Einnig þurfti að verða stofnuninni út um fjármagn til 

þess að halda verkefninu á floti ásamt mikilli samvinnu við aðrar stofnanir. Er Bragi Leifur 

Hauksson hóf störf hjá stofnuninni sem verkefnastjóri rafrænnar stjórnsýslu komst 

almennilegt skrið á verkefnið en í  lok ágúst 2008 komst frumútgafa rafrænu þjónustunnar 

„Mínar síður“ í loftið á slóðinni www.tryggur.is. Samkvæmt yfirlýsingu forstjóra 

stofnunarinnar, Sigríðar Lillý Baldursdóttur var markmið Tryggingastofnunar að „standa 

fremst í flokki stjórnsýslustofnana í gagnvirkri rafrænni þjónustu við borgarana“.(Sigríður 

Lillý Baldursdóttir (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, e.d.). En „Mínar síður“ var 

tilraun TR til þess. 

Markmið verkefnisins var því að: 

Auðvelda öllum viðskiptavinum aðgang að þjónustu Tryggingastofnunar, auka 

skilvirkni, bæta gæði þjónustunnar og hraða hennar og draga stórlega úr of- og 

vangreiðslum. Markmiðið er notendavæn og skilvirk þjónusta án biðraða (Bragi 

Leifur Hauksson, 2008). 

Nokkrar stofnanir á Íslandi höfðu tekið upp þjónustusíður á undan Tryggingastofnun og 

nýtti stofnunin því hugmyndir sem höfðu reynst vel annarsstaðar. T.d.  hafa „Mínar síður“ 

notið góðs af þjónustusíðum RSK og heimabönkum íslensku bankana. 

Tekjuáætlanavalmöguleikinn búinn til að fyrirmynd frá skattaframtölum skattsins. Það var 

notaður sami kóði og forritarinn var sá sami verkefnið notaði því eins mikið og það gat frá 

http://www.tryggur.is/
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öðrum síðum (Bragi Leifur Hauksson munnleg heimild, 28.október, 2011).  „Mínar síður“ 

voru þróaðar í smáskrefum því þannig varð að þróa verkefnið með mörgum litlum breytingum 

því lausnirnar gátu orðið úreltar um leið og þær komust í loftið. Því þegar lausn kom á 

vandamáli hjá „Mínar síður“ var hún strax sett í loftið til að þjónusta viðskiptavini 

stofnunarinnar. Síðurnar veittu þannig öllum þeim sem gátu komist í tölvur bætta þjónustu, en 

einnig jók síðan þjónustuna við þá sem ekki nýttu sér rafrænuleiðina. Því fleiri sem afgreiða 

sig rafrænt því færri sækja í aðrar þjónustuleiðir, við það minnkar biðtíminn og þjónustan 

eykst einnig fyrir þá sem ekki hafa tök á því að nýta sér tölvutæknina.  

Hægt er að útskýra upptök ákvarðana um rafræna þjónustu út frá kenningu Kingdons um 

frumstefnusúpuna þá sérstaklega er stefnugluggi opnast. Vandamálið/úrlausnarefnið er til 

staðar en það er vöntun á fleiri þjónustuleiðum til þess að minnka biðtíma viðskiptavina 

stofnunarinnar eftir þjónustu. Stefnan sem hægt er að taka í þeim efnum var þó ekki til staðar 

fyrr en á síðustu árum er tölvutækninni fleygði fram og hægt var að koma með rafrænar 

þjónustuleiðir, en stofnunin hafi einmitt verið að fylgjast með þeirri þróun hjá öðrum 

stofnunum og fyrirtækjum. Réttir aðilar voru við stjórnvölinn hjá stofnuninni en bæði Karl 

Steinar og Sigríður Lillý voru miklir talsmenn rafvæðingar. Þó hafði verið erfitt að sannfæra 

ráðuneytið um ágæti breytinganna en það loks tókst í tilfelli „Mínar síður“ er 

efnahagsþrengingar urðu og ákall eftir sparnaði urðu háværari. Þar með opnuðust 

stefnugluggar er straumarnir slógust saman og út komu lausnir á borði við vefsíðuna 

www.tr.is, rafrænu þjónustuna „Mínar síður“, fésbókarsíða stofnunarinnar og fleira. 

Hægt er að útskýra hvers vegna Tryggingastofnun ákvað að leggja áherslu á rafrænar 

þjónustu- og samskiptaleiðir út frá kenninguni „population ecology“ þó aðallega þeim hluta er 

snýr að þróunarkenninguni. Eins og í líffræðilegri þróun verða breytingar til með samfelldum 

hring af breytingum, vali og varðveislu. Þróunin felur því í sér smávaxandi breytingar á 

formgerð stofnunarinnar, í þessu tilfelli formi þjónustu hennar.  Stofnunin stóð frammi fyrir 

vali um þjónustuleiðir til þess að bæta þjónustuna hjá sér, þó var um takmarkað að velja því 

stofnunin hafði nú þegar tekið upp flestar þjónustuleiðir sem buðust á þeim tíma. Þó voru 

aðrar stofnanir byrjaðar að bjóða uppá rafræna þjónustu og þótti stofnuninni einmitt vert að 

athuga með þá leið. Tryggingastofnun vildi samt sem áður halda í og varðveita eldri 

þjónustuleiðir sínar og verklag því margir viðskiptavinir stofnunarinnar höfðu ekki tök á að 

nýta sér nýja rafræna þjónustu. 

Það má því segja að þróunarkenningin útskýrir breytingar sem síendurtekna, smávaxandi 

og líklega framrás af breytingum, vali og varðveislu. Hægt er að benda á að allnokkrar 
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kenningar hafa þróast út frá þróunarkenninguni um skipulagsheildir en þær geta verið 

flokkaðar eftir því hvernig heildir hafa öðlast einkenni sín, ásamt hraða breytinganna og 

hvernig heildin sjálf er greind. Rafrænu þjónustu stofnunarinnar er best lýst með 

greinarmerktu jafnvægi eða  „punctuated equilibrium“ þar sem breytingar gerast á stigvaxandi 

hraða eða með stökki.  

Stökkin í rafrænu þjónustuni eru aðalega tvö, er www.tr.is fór í loftið og þegar rafræna 

þjónustan „Mínar síður“ var tekin í gagnið. Báðar þessar breytingar og viðbætur við þjónustu 

komu fram með hvelli þar sem drifkraftar komu frá stjórnunarstöðum stofnunarinnar um 

bætingu þjónustu og lækkun kostnaðar. Þó þróunarkenningin horfir á breytingar á 

heildarfjöldastigi, yfir frekar langan tíma þá hefur greinamerkta jafnvægið þau áhrif að 

þróunin er slitin í sundur af tiltölulega fáum og stuttum aðgreiningum sem drifnir eru af 

markhyggjulegum hvötum á borði við niðurskurð og þjónustuaukningu frá 

efstustjórnunarstöðum  innan stofnunarinnar.  

Eftir þessi tvö stökk í rafrænu þjónustu Tryggingastofnunar hefur þróunin verið hæg og 

stöðug. Má því segja að smáskrefakenning Lindbloms eigi vel við þar sem stofnunin er að 

taka lítil skref áfram og þreifi sig áfram með samspili reynslu og fyrri tilrauna að leiðarljósi. 

Þróunin á bæði vefsíðu Tryggingastofnunar og á „Mínar síður“ hefur verið mjög varkár og 

ekki farið út í mjög stórar breytingar nema nauðsyn þykir. Breytingarnar eru því litlar og þær 

svo metnar til þess að athuga hvernig hafi tekist til, en með hverri breytingu safnast saman 

upplýsingar hvort stofnunin sé að fara rétta leið eða ekki.  

6.2.1.4  Aukið upplýsingaflæði 

Áður fyrr hafði Tryggingastofnun ekkert frumkvæði að veitingu upplýsinga, samkvæmt 

Sigríði Lillý forstjóra stofnunarinnar. Oftar en ekki ef stofnunin sendi eitthvað frá sér var það 

í formi andsvars við slæmri umfjöllun í fjölmiðlum og má því segja að stofnunin hafði ávalt 

verið í varnarhlutverki. Stofnunin ávalt að reyna að breyta ímynd sinni en oftar en ekki kom 

andsvar stofnunarinnar seint svo það náði ekki að slökkva allan eldinn. Er breytingar urðu hjá 

stofnuninni fengu viðskiptavinir oftast ekki fregnir af breytingum fyrr en þær skullu á og olli 

það miklu álagi á allar þjónustu- og samskiptaleiðir stofnunarinnar.  

Sigríður Lillý forstjóri og framkvæmdastjórn stofnunarinnar ákváðu að breytinga væri þörf 

en til þess að afla ákvörðuninni stuðnings þurfti að gegnsýra alla starfsemina með breyttum 

hugsunarhætti, að stofnunin ætti ekki að liggja á réttindum fólks eins og dreki á gulli heldur 

vera opin og reiðubúin til að aðstoða hugsanlega viðskiptavini sína. Í dag hefur stofnunin 

frumkvæði að miðlun upplýsinga, því hún hefur t.d. tekið uppá því að auglýsa réttindi sem 
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stofnunin býður uppá, upplýsingar um stofnunina sjálfa, upplýsingar þegar breytingar eiga sér 

stað og þegar stór bréfasending er að fara út húsi með skjáauglýsingum og 

útvarpsauglýsingum. Stofnunin er þar með einnig orðinn gerandi í staðinn fyrir að vera ávalt 

verjandi. Í dag eru t.d. skrifaðar greinar í blöð og tímarit ásamt því að hafa fastan greinadálk 

sem kallast „þinn réttur“ í dagblöðum þar sem ýmis réttindi innan stofnunarinnar eru kynnt. 

Að auka upplýsingaflæði til og frá stofnuninni var hluti af nútímavæðingu hennar. Búið var 

að fækka bréfasendingum frá stofnuninni en til þess að koma upplýsingum til breiðari hóps, 

hóf stofnunin t.d. að auglýsa í fjölmiðlum.  Hægt er að yfirfæra þetta aukna upplýsingaflæði 

yfir á einmótunarkenninguna þar sem Tryggingastofnun var að feta í fótspor annarra stofnana 

og fyrirtækja í þeirri þjónustuvakningu og nútímavæðingu sem varð á þessum tíma. Líklega 

væri hægt að segja að um þvingandi einmótun hafi verið að ræða þar sem óformlegur 

þrýstingur var á skipulagsheildina frá samfélaginu sjálfu, þó aðallega hagsmunafélögunum. 

Þó er erfitt að segja til um þvingaða einmótun þar sem hún er oftar en ekki dulin. T.d. benda 

hagsmunasamtökin Tryggingastofnun á hvernig betur mætti fara í upplýsingagjöf. 

Tryggingastofnun tekur þessum leiðbeiningum og í þessu tilviki hefur stofnunin hafist handa 

við að auglýsa réttindi og störf sín betur. 

6.2.1.5  Þjónustu- og kynningarsviði (samskiptasviði) fært til í skipuriti 

Stór breyting varð á skipulagi og uppbyggingu Tryggingastofnunar árið 1999 þegar 

þjónustumiðstöð var stofnuð. Fyrst var deildin undirdeild þjónustu- og rekstrarsvið, ástæðan 

fyrir því að þjónustumiðstöðin var ekki jöfn á við önnur svið var sú að vægi hennar var ekki 

sú sama og annarra sviða innan stofnunarinnar og sjónarmið þeirra sem unnu að beinni 

þjónustu í framlínunni skilaði sér því ekki eins örugglega inn á framkvæmdastjórnarfundi og 

fundi stjórnar, rödd deildarinnar var því ekki hávær.  

Þar sem þjónustumiðstöðin gegndi lykilhlutverki varðandi ímynd Tryggingastofnunar 

gagnvart viðskiptavinum, því þar er lagður grunnur að viðmóti til viðskiptavina og 

þjónustugæða. Mikilvægt var að styrkja stöðu þjónustumiðstöðvar í skipuritinu með því að 

gera hana að deild við hlið kjarnaeininganna í skipuriti stofnunarinnar árið 2004. 

Viðkvæmni var þó fyrir því að einingin fengi jafnan sess og  hin sviðin í skipuriti 

stofnunarinnar, en forstjóri stofnunarinar Sigríður Lillý lagði til við framkvæmdastjórn og 

stjórn Tryggingastofnunar árið 2008 að gera Þjónustu-og kynningarsviði (samskiptasviði) að 

jafngildu sviði meðal annarra sviða innan stofnunarinnar, sem myndi þá öðlast sinn 

framkvæmdastjóra og með honum beina tengingu inn í framkvæmdarstjórn stofnunarinnar. 

Ástæðan fyrir þessu frumkvæði forstjórans var að hún taldi að þar sem stefna stofnunarinnar 
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var að breytast, frá gamadags skrifræðisstofnun yfir í þjónustustofnun þá þurfti að gera 

þjónustunni hærra undir höfði. 

Þróun stöðu sviðsins innan Tryggingastofnunar er gott dæmi um smáskrefakenningu 

Limdblom.  Þar að segja að stofnunin fari hægt í breytingar og þreifi sig áfram við það að, 

greina vandamálin, safna upplýsingum og sjái fyrir lausnum. Þannig tekur stofnunin lítil skref 

í einu, fyrst að gera eininguna að deild við hlið kjarnaeiningana og næst að gera eininguna að 

sviði með sinn eigin framkvæmdastjóra. Þar sem efasemdir voru hjá stofnuninni að gera 

þjónustueiningunni þetta hátt undir höfði þurfti hæg þróun að eiga sér stað samhliða almennri 

þjónustuþróun hjá stofnuninni. Stjórnendur stofnunarinnar höfðu ekki tíma til að leggja mat á 

allar þær greiningar á vandamálinu, né meta allar fyrirliggjandi upplýsingar og áhrifaþætti og 

breyta eftir þeim. Þess vegna taldi Limdblom taldi að það væri best að breyta í litlum 

áföngum til þess að ná settum markmiðum og meta svo hvernig gengur með hvern fyrir sig, 

því þá er hægt að bakka eða fara á næsta stig.  

6.2.1.6  Betri bréf 

Er Karl Steinar tók við sem forstjóri árið 1993 fannst honum bréf stofnunarinnar nær 

óskiljanleg. Tók hann sig til öðru hverju og skoðaði þau bréf sem fóru frá stofnuninni og gerði 

athugasemdir við það sem var ábótavant. Bréfin voru skrifuð með Tryggingastofnun í huga 

ekki viðskiptavini hennar og má segja að starfsfólk stofnunarinnar hafi verið að sýna fram á 

að það kunni sitt fag og væri vel menntuð samkvæmt Karli Steinari. Setti hann t.d á fót 

bréfanefnd er hafði það hlutverk að koma bréfum yfir á mannamál. Bréfin voru á þessum tíma 

flest öll skrifuð af læknum eða lögfræðingum og í þeim var t.d. verið að þéra viðskiptavini 

stofnunarinnar sagði Karl Steinar. Að hans mati þurfti að gera breytingar á og bannaði hann 

því allar þéringar á þeim grundvelli að með þeim væri verið að tala niður til fólks. Allar 

stofnanir á Íslandi höfðu fyrir löngu hætt að þéra viðskiptavinina sína og var stjórn 

stofnunarinnar sammála Karli Steinari, er tók málefnið upp á stjórnarfundi að 

Tryggingastofnun ætti að hætta að þéra viðskiptavini sína (Karl Steinar Guðnason munnleg 

heimild, 14.desember, 2011). Er Sigríður Lillý tók við starfi forstjóra hélt hún áfram með 

hugmyndir Karl Steinars að einföldun og bætingu bréfanna.  Má segja að tvenn vandamál 

höfðu enn ekki verið leyst, fyrra var innihald bréfanna sem var enn ábótavant þegar að það 

kom að því hversu auðlesið bréfið var fyrir viðskiptavini stofnunarinnar. Seinna vandamálið 

var fjöldi útsendra bréfa. Vegna þessa skipaði Sigríður Lillý nýja bréfanefnd í desember 2007, 

sem fékk það verkefni að endurskoða allar stórar bréfasendingar sem fóru frá 

Tryggingastofnun. Í bréfanefndini áttu sæti Margrét Jónsdóttir frá lífeyristryggingasviði, 
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Þorgerður Ragnarsdóttir frá samskiptasviði og Edda Andrésardóttir frá fjármála- og 

rekstrarsviði. Varamenn voru Ásdís Eggertsdóttir frá samskiptasviði og Guðríður 

Jóhannesdóttir frá fjármála- og rekstrarsviði. Þorgerður var valin sem formaður hópsins og 

stýrði hún því honum.  Það má segja að það hafi verið umræða innan stofnunarinnar um að 

breyta bréfunum meira, en breytingarnar aldrei komist af stað. Ekki fyrr en Þorgerður 

Ragnarsdóttir þá starfsmaður kynningarmála hóf að spyrja spurninga varðandi bréf 

stofnunarinnar. Fyrstu breytingarnar urðu á uppgjörsbréfum Trygginastofnunar árið 2007 en 

þá var letri og línubili breytt ásamt því textinn var einfaldaður og aðalatriðum komið efst í 

bréfin. Annað stökk í þróun bréfanna varð í útsendingu bréfa 2008-2009 er Bragi Leifur 

Hauksson gekk til liðs við bréfanefndina og varð að bandamanni Þorgerðar þar sem hann hóf 

að spyrja sömu spurninga og hún gerði á fundum nefndarinnar. Breytingarnar sem gerðar voru 

á bréfunum voru í stuttu máli á þann hátt að í nýju útgáfuni var aðal atriði bréfsins komið efst 

og orðalagið skýrt. Lagalegi grundvöllur bréfsins var svo settur neðst í bréfið. Það má því 

segja að bréfinu var snúið við. Fyrst kom sá hluti sem snéri að viðskiptavininum sjálfum og 

svaraði spurningu hans „þarf ég að gera eitthvað“ og eftir því kom útskýring á bréfinu á skýru 

hnitmiðuðu mannamáli og í lokin kom sú löggjöf sem bréfið byggði á. (Þorgerður 

Ragnarsdóttir munnleg heimild, 9.desember, 2011 og Sigríður Lillý Baldursdóttir munnleg 

heimild, 28.nóvember,  2011). Önnur stór breyting á bréfum stofnunarinnar var sú að þeim 

var fækkað til muna, því óþarfi var að ónáða viðskiptavini í tíma og ótíma sem olli miklum 

pirring og óvissutilfinningu hjá viðskiptavinum. 

Bætt bréf Tryggingastofnunar eru gott dæmi um smáskrefakenningu Lindbloms. 

Samkvæmt honum er hægt að efast um ákvarðanatöku og getu manna til að greina vandamál, 

safna upplýsingum og sjá fyrir lausnir. Með bréf Tryggingastofnunar var slíkur efi ríkjandi, 

þó sérstaklega hjá þeim sem rituðu bréfin sjálf. Þess vegna voru einungis gerðar litlar 

breytingar á bréfunum í einu, stofnunin þreifaði sig áfram í myrkrinu skref fyrir skref og 

notaðist við samspil reynslu og fyrri tilrauna til þess að fá út sem besta útkomu.  Bréfin gengu 

því í gegnum mikla þróun og notaðist stofnunin við mikla valddreifingu við ákvarðanatökuna. 

Til að mynda var leitað ráða hjá hagsmunasamtökunum sem lögðu mat sitt á bréfin, ásamt því 

að stofna sérstaka bréfanefnd innan stofnunarinnar sem setin var af aðilum frá hinum ýmsu 

deildum stofnunarinnar. Er þetta mjög svo í anda kenninga Lindblom, því samkvæmt honum 

á enginn að vera einráður við yfirsýn og ákvarðanatöku fyrir stjórnsýsluna, heldur þarf hún að 

starfa í litlum einingum sem fást við ólíka hluti.  
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6.2.1.7  Bætt tengsl á milli hagsmunasamtaka og Tryggingastofnunar 

Tengsl hagsmunasamtakana og Tryggingastofnunar voru varla til staðar fyrir 1993, og það 

samband sem var á milli einkenndist af mikilli óvild. Samkvæmt Karli Steinari var 

tilhneyging meðal nokkurra starfsmanna aðhalda því fram að hagsmunasamtökin væru „af 

hinu illa“ vegna þess að þau dirfðust að gagnrýna stofnunina á einhvern hátt. Þess vegna 

byggðist upp þessi fúll á móti staða á milli Tryggingastonunar og hagsmunasamtakanna (Karl 

Steinar Guðnason munnleg heimild, 14.desember, 2011). Stofnunin hafði fengið yfir sig 

mikla gagnrýni og átti sú gagnrýni oftar en ekki við rök að styðjast. Léleg þjónusta, 

mismunun, flækjur í kerfinu og þunglamalegt skipulag stofnunarinnar krafðist þess að þessir 

aðilar myndu snúa bökum saman og finna sameiginlegan vettvang og koma  með lausnir á 

þeim vandamálum sem steðjuðu bæði að stofnuninni og viðskiptavinum hennar. Til þess að 

samskiptin yrðu sem best réði Karl Steinar fyrsta félagsráðgjafan Sigríði Ólafsdóttur til starfa 

hjá stofnuninni og var hennar hlutverk meðal annars að halda uppi tengslum við 

hagsmunasamtökin og gerði hún það með ágætum að mati hans (Karl Steinar Guðnason 

munnleg heimild, 9.júní, 1996). Karl Steinar lagði einnig upp með þá breytingu að sérstakar 

samráðsnefndir yrðu stofnaðar. Slík samskipti höfðu ekki verið til staðar hjá 

Tryggingastofnun áður. Kallaði hann þá á formenn samtakanna á fund ef einhverjar 

umkvartanir væru að ræða og beitti hann sér svo fyrir úrbótum á þeim málefnum innan 

stofnunarinnar og í ráðuneytinu. Þær samráðsnefndir sem stofnunin kom á fót og ásamt því að 

hafa fulltrúa sína í voru til dæmis samráðsnefnd þar sem fulltrúar Öryrkjabandalagsins og 

Þroskahjálpar sátu. Einnig var til samráðsnefnd þar sem fulltrúar Félags eldri borgara og 

Landssamtaka aldraðra ásamt hagsmunasamtök sjúklinga áttu sæti í með Tryggingastofnun. 

Áður fyrr voru það hagsmunaaðilarnir sem boðuðu Tryggingastofnun á fund ef einhver 

óánægja kom í ljós með einhverjar breytingar sem hafa orðið t.d. á útfærslu stofnunarinnar á 

lagabreytingum. Þetta þurfti að bæta og hóf núverandi forstjóri stofnunarinnar, Sigríður Lillý 

að fara fram á meira frumkvæði að hálfu Tryggingastofnunar  (Sigríður Lillý Baldursdóttir 

munnleg heimild, 28.október,2011). 

Bætt tengsl á milli hagsmunafélagana og Tryggingastofnunar má útskýra út frá 

einmótunarkenningunni. Þar sem bætt tengsl eru hluti af nútímavæðingu Tryggingastofnunar 

og stefnu hennar í að bæta þjónustu og auka upplýsingaflæði hefur það verið kjörið að byrja 

hvað næst stofnuninni eða hjá hagsmunafélögunum. Þvingandi einmótun á rætur sínar að 

rekja til pólitískra áhrifa og vandamála sem tengjast lögmæti, en þrýstingurinn á að bæta 

sambandið kom frá forstjóra stofnunarinnar. Bæði Karl Steinar og Sigríður Lillý voru ötulir 

talsmenn betra sambands við hagsmunafélögin. 
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7 Lokaorð 

Breytingar á þjónustu Tryggingastofnunar hafa verið gríðarlegar, eins og fjallað hefur verið 

um í þessari ritgerð. Vert er að enda umfjöllunina um þjónustubreytingar Tryggingastofnunar 

á hnitmiðaðri umfjöllun þar sem rannsóknarspurningunum verður svarað í hnitmiðuðu máli 

svo hægt sé að ná auðveldlega utan um efnivið ritgerðarinnar. 

Stærstu breytingarnar (lausnirnar) sem orðið hafa á þjónustu Tryggingastofnunar frá árinu 

1993 eru: 

 Stofnun samskiptasviðs, þar sem öll þjónusta stofnunarinnar var sameinuð í 

eina miðlæga einingu.  

 Stofnunin skilgreind sem þjónustustofnun, þar sem þjónusta var opinberlega 

sett í forgang hjá stofnuninni í fyrsta skiptið. 

 Rafærnar þjónustu- og samskiptaleiðir, þar sem bætt var við þjónustuleiðum til 

þess að auka þjónustu stofnunarinnar og auðvelda aðgengi að henni fyrir 

viðskiptavini hennar. 

 Aukið upplýsingaflæði, stofnunin hóf að auglýsa i fjölmiðlum og hóf að kynna 

þau réttindi sem í boði voru hjá henni. 

 samskiptasvið (þjónustu- og kynningarsvið) fært til í skipuriti, þar sem þjónusta 

var komin í efstu sætin var samskiptasviðinu veitt sömu réttindi og önnur svið 

m.a. með því að fá sinn eiginn framkvæmdastjóra. 

 Betri bréf. Bréf stofnunarinnar voru bætt, til þess að aðstoða viðskiptavini að 

skilja hvað stæði í þeim og þannig verið upplýstari um sín mál. 

 Bætt tengsl milli hagsmunasamtaka, tengslin á milli stofnunarinnar og 

hagsmunasamtaka voru bætt með ýmsu móti. M.a. með því að stofna sérstakar 

samráðsnefndir. 

Ástæðan fyrir breytingum á þjónustu Tryggingastofnunar var margþætt. Í fyrsta lagi voru 

stofnanir og fyrirtæki í auknu mæli að auka þjónustu við viðskiptavini sína og hafði sú þróun 

mikil áhrif á Tryggingastofnun. Í öðru lagi tóku við stofnuninni þjónustumiðaðir forstjórar, þá 

fyrst Karl Steinar sem hafði reynt þjónustuna á eigin skinni og líkaði ekki hvernig henni var 

háttað. Hóf hann því að breyta henni og hélt Sigríður Lillý því verki áfram. Í þriðja lagi höfðu 

verið gefnar út nokkrar skýrslur, sú fyrsta gefin út árið 1991 af Ríkisendurskoðun þar sem 

fyrst var bent á að breytinga væri þörf er kom að þjónustu stofnunarinnar. Árið 1996 kom út 

önnur skýrsla eftir starfshóp frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu sem benti einnig á 

að breytinga væri þörf. 
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Ákvarðanirnar á bak við hverja þjónustubreytingu má oftar en ekki rekja til forstjóra 

stofnunarinnar, framkvæmdastjórnarinnar eða framkvæmdastjóra þess sviðs sem 

breytingarnar áttu við. Er búið var að taka ákvörðun um breytingu var það oftar en ekki 

forstjóri eða framkvæmdastjórn stofnunarinnar sem sá um að leiða breytingarnar áfram. Þó 

þegar bréf stofnunarinnar voru tekin í gegn var það formaður bréfahópsins sem sá um að leiða 

breytingarnar, einnig þegar nýjar rafrænar þjónustuleiðir voru starfsettar leiddi verkefnastjóri 

ásamt forstjóra breytingarnar áfram.  
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