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1. Inngangur 

...the formation and accumulation of knowledge – methods of observation, 

techniques of registration, procedures for investigation and research, apparatuses 

of  control [...]  All this means that power, when it is exercised through these 

subtle mechanisms, cannot but evolve, organize and put into circulation a 

knowledge  or rather apparatuses of knowledge, which are not ideological 

constructs. 

M. Foucault, 1980 

 

Meginviðfangsefni þessa verkefnis eru stefnur og stefnumótun íslenska 

Forsætisráðuneytisins og Framkvæmdastjórnar ESB á sviði málefna upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagsins með hliðsjón af hnattvæðingu, efnahagslífi, menningu og 

menntun. Framtíðarþróun upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins er hluti af 

undirstöðuatriðum evrópsks efnahagslífs en verkefninu sem hér verður lýst felur fyrst 

og fremst í sér greiningu á núverandi stefnu Framkvæmdastjórnar ESB sem birtist í 

i2010 og stefnu Forsætisráðuneytisins á Íslandi sem gildir lengst til 2012. Jafnframt 

mun í ritgerðinni verða dregin upp mynd af evrópsku upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagi og leitast við greina hversu mikið er sameiginlegt í stefnum ESB og 

í stefnum íslenskra stjórnvalda. Þar með verður gerð tilraun til að svara þeirri spurningu 

hvort að með stefnunum sem byggja ekki á sama efnahagslega bakgrunni sé stefnt í 

ólíkar áttir á Íslandi og á meginlandi Evrópu. Ef ekki er um mikil efnisleg frávik að 

ræða í stefnunum, gæti það bæði verið vísbending um stjórnsýslutengsl vegna EES 

samningsins eða að stefnt sé eftir sambærilegum leiðum að efnahagslegri framþróun. Til 

grundvallar greiningu liggja gildandi stefnur frá Framkvæmdastjórn ESB og frá 

Forsætisráðuneyti Íslands sem hafa verið gefnar út og auk þess birtar á virkum og 

opinberum upplýsingasíðum.  Efnistökin er í þremur megin áföngum og verður þannig 

háttað að í fyrsta lagi verður fræðilegur grunnur stefnumótunar, hugtök og 

efnahagslegur grundvöllur til umfjöllunar, í öðru lagi stefnurnar sjálfar og umhverfi 

þeirra og þar verða niðurstöður samanburðar á stefnumarkmiðunum kynntar og í þriðja 

lagi verður ályktað um stefnurnar á grundvelli fræðilegu umfjöllunarinnar í 

niðurstöðum.  
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Þekkingarsamfélagið í þrengri og sérhæfðari merkingu byggir á upplýsingasamfélaginu 

og af þeirri ástæðu mun merking beggja hugtaka verða tekin til umfjöllunar í öðrum 

kafla. Með þetta fyrir augum verða skoðaðar mismunandi skilgreiningar á hugtakinu 

upplýsingarsamfélag og þekkingarsamfélag. Jafnframt verður gert grein fyrir nálgun og 

notkun hjá fræðimönnum á hugtökunum í þeim tilgangi að skýra hugtakaumhverfið, 

greina notkun þess og færa rök fyrir því að bæði hugtökin verða notuð hér. Ástæða þess 

er að hluta stefnumarkmiða stjórnvalda er beint að þekkingarsamfélaginu en öðrum 

hluta að stjórnsýslunni, almenningi og öðrum þáttum upplýsingasamfélagsins.  

Þriðji kafli er hluti af fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar og tileinkaður stefnumótun 

en þar er í fyrsta lagi kynnt til sögunnar hlutverk evrópskra sérfræðinganefnda og 

annarra hlutaðeigandi sem standa að stefnumótuninni. Í öðru lagi er fjallað um 

stefnumótunarkenningar og helstu þætti stefnumótunnar í því skyni að bera kennsl á þá 

við greiningu stefnanna, með sérstaka áherslu á árangursmat og lýðræðislega þátttöku. Í 

þriðja lagi er skoðað í hverju vandi stefnumótunar felst helst og framkvæmdahluti 

hennar er skoðaður með útskýrandi mat fyrir augum. Í kafla fjögur verður varpað ljósi á 

nokkra áhrifaþætti í ytra umhverfi stefnumótunar: hnattvæðingu, félagslegt 

markaðshagkerfi, atvinnumál, alþjóðleg samkeppni og tillögur sérfræðinganefnda. 

Upplýsingasamfélagið sem er alþjóðlegt er samofið hnattvæðingunni og hefur áhrif á 

þróun þess en helsta burðarvirki hnattvæðingarinnar er viðskiptalegs eðlis og byggir á 

upplýsingatæknivæddu samskiptaneti. Hnattvæðingin ýtir einnig undir alþjóðlega 

samkeppni, bæði um markaði og á sviði nýsköpunar og verður þess vegna skoðuð í því 

samhengi. Hornsteinninn að núverandi stefnum Framkvæmdastjórnar ESB var lagður á 

leiðtogafundinum í Lissabon árið 2000 þar sem það markmið var sett að ESB löndin 

yrðu framsæknasta og samkeppnishæfasta þekkingarhagkerfi heims sem gaf til kynna að 

þau myndu verða ötulir þátttakendur í hnattvæðingunni. Þá er sjónum beint að 

eiginlegum stefnum innlendra og erlendra stjórnvalda og er allur fimmti kafli 

tileinkaður þeim. Fyrst eru helstu þættir úr stefnu Framkvæmdaráðs ESB teknir saman 

með það fyrir augun að greina megininntak hennar en íslensk samantekt af stefnu 

Framkvæmdastjórnar ESB i 2010 er að finna í viðauka í þýðingu höfundar. Í kjölfarið er 

fjallað um stefnu íslenskra stjórnvalda í sama tilgangi. Þá er komið að samanburði 

stefnanna en hann er grundvallaður  á kerfisbundinni skráningu á skilgreindum 

efnisatriðum og sýnir hversu samstíga stefnumótun ESB og íslenskra stjórnvalda hefur 
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verið. Markmiðið er tvíþætt: meðaltals atvinnuþátttaka og efnahagsástand í 27 löndum 

ESB og á Íslandi er ekki það sama og í fyrsta lagi er markmiðið með samanburðinum á 

stefnum á sviði upplýsinga og þekkingarsamfélags að leiða í ljós hvort ólíkt bakland 

leiði til ólíkra áherslna í stefnumótun. Í öðru lagi mun samantektin leiða í ljós hvert 

stefnt er með helstu áherslum. Vegna þess að markaðssvæði takmarkast í æ minna mæli 

við lönd og heimsálfur og þróunin utan Evrópu skiptir einnig máli innan álfunnar, er 

ályktun um æskilega stefnumótun sem birtist í febrúar 2008 í skýrslu frá Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar OECD kynnt til sögunnar. Í sama skyni er jafnframt sagt frá 

ályktun World Summit of the Information Society sem rekja má til Sameinuðu þjóðanna 

en þessar stefnur varpa ljósi á það umhverfi sem stefnumótun ESB og íslenskra 

stjórnvalda hefur mótast af. Jafnframt verður sjónum beint að þeim sem leika 

lykilhlutverk í evrópsku þekkingarsamfélagi, þ.e. faglegum samtökum og 

rannsóknarstofnunum og stefnum þeirra. Sum af þessum samtökum og stofnunum vinna 

á skyldum vettvangi en önnur að sameiginlegum verkefnum og geta því haft bein eða 

óbein áhrif á þróun á þessara málasviða í ESB-löndunum. Þetta eru annaðhvort 

þverfagleg samtök sem starfa þvert á landamæri á sviði vísinda og menningar eða 

alþjóðlegar stofnanir sem starfa á sviði rannsókna og þróunar og láta að sér kveða um 

málefni þekkingarsamfélagsins. Hvati að breytingum og hagsmunir sem tengjast 

tækniþróun eru aðrir hjá stjórnvöldum en hjá þeim fagaðilum sem ekki eru í 

stjórnunarhlutverki gagnvart efnahagslífinu. Þess vegna eru stefnum innlendra og 

erlendra samtaka og fagaðila einnig gerð skil en með stefnumótun þessarra aðila skapast 

ákveðið mótvægi við stefnur stjórnvalda vegna þess að þeir hafa aðra nálgun og 

áherslur. Einnig verður hægt að greina hvort að stefna ESB og íslenskra stjórnvalda 

grundvallist á lýðræðislegri þátttöku hagsmunasamtaka. Með stefnur innlendra og 

erlendra yfirvalda sem útgangspunkt verða einnig málefni tekin til umfjöllunar sem 

verða aðkallandi innan þekkingarsamfélagsins, t.a.m. kostnaður við aðgang að 

upplýsingum og fjárfestingar í rannsóknar- og þróunarstarfi og mynd verður dregin upp 

af því umhverfi er snýr að háskólasamfélaginu og almenningi. Samhliða þeim öru 

breytingum sem hafa fylgt upplýsingasamfélaginu hefur kostnaður við framboð á 

fræðilegum upplýsingum og gögnum sem þörf er á við vísinda- og fræðistörf stóraukist 

vegna verðhækkanna á áskriftum að slíku efni. Þetta leiðir til þess að svokallaður opinn 

aðgangur verður æ mikilvægari en það er rafræn útgáfa fræðilegs efnis sem allir hafa 
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gjaldfrjálsan aðgang að og staða þessara mála í Evrópu er skoðuð í sjötta kafla ásamt 

aðgengismálum og netnotkun almennings. Á Vesturlöndum eru allir íbúar gjarnan taldir 

þátttakendur í upplýsingasamfélaginu með aðgang að rafrænum upplýsingum. Það er þó 

bundið landsvæðum og háð efnahag og aðgangi að tölvu- og nettengingu auk kunnáttu á 

sviði vél- og hugbúnaðar og enskukunnáttu en í stefnu Framkvæmdastjórnarinnar i2010 

er stefnt að mótvægisaðgerðum gegn stafrænni misskiptingu og af þeirri ástæðu er 

kastljósinu beint að nettenginum og notkun almennings. Sjónum er beint að 

háskólasamfélaginu, stjórnsýslunni og alþjóðlegri samvinnu í sjöunda kafla, í fyrsta lagi 

með hliðsjón af rannsóknar- og þróunarstörfum, í öðru lagi samstarfi á sviði menntunar 

og menningar og í þriðja lagi staða rafrænnar stjórnsýslu skoðuð.  

Í lokakaflanum verða niðurstöðurnar dregnar saman með áherslur á helstu málasvið: 

áhrif stefnumótunaraðferða, sameiginleg stefnumarkmið, hagsmunasamtök og opinn 

aðgang auk þess sem að framtíðarþróun upplýsingasamfélagsins verður gefin gaumur.  

Athygli verður hvorki beint sérstaklega að ákvarðanatökuferli né stjórnsýslufræðilegri 

uppbyggingu þeirra stjórnvalda sem hér eigi í hlut heldur að stefnunum sjálfum og 

umhverfi þeirra. Það sem ekki heldur er til greiningar er útfærsla og verkleg framkvæmd 

stefnanna en hún er í höndum fjölmargra aðila innan stjórnsýslunnar og árangursmat 

verður aðeins til skoðunar að því marki sem það er hluti af stefnumótuninni.  

1.1 Rannsóknarspurningar og markmið 

 

Markmið þessarar rannsóknar er þríþætt: í fyrsta lagi að greina hvernig fræðilegum 

markmiðum stefnumótunar er mætt í stefnumótunarstarfi hlutaðeigandi stjórnvalda með 

hliðsjón að upplýsinga- og þekkingarsamfélaginu. Í öðru lagi að greina eiginleg 

stefnumarkmið innlendra og erlendra stjórnvalda í málefnum upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagsins ásamt hvata og umhverfi þeirra. Í þriðja lagi verður kastljósinu 

beint að faglegum hagsmunasamtökum í löndum ESB og á Íslandi auk þeirra opinberu 

aðila sem standa að baki stefnumótuninni með sérstakri hliðsjón af aðferðum, 

lýðræðislegri þátttöku og árangursmat. Rannsóknarspurningin er því: 

 

Hvar liggja núverandi áherslur í stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB og 

Forsætisráðuneytisins á Íslandi í málefnum upplýsinga- og 



 

 

 

 

 

  10  

þekkingarsamfélagsins og hversu sambærileg eru helstu efnisatriði stefnanna  

á því sviði  ? 

 

Í þessu felst að kastljósinu verður einnig beint að þeim áhrifaþáttum sem liggja til 

grundvallar: efnahagslífi landanna, hnattvæðingu og stöðu upplýsingasamfélagsins 

ásamt spurningunni um hvort að forgangsröðun markmiða beri merki um efnahagslegar, 

menningarlegar eða aðrar áherslur. Undirspurningarnar eru því þrjár: 

 

a) Eru stefnumótunaraðferðir Framkvæmdastjórnar ESB og íslenska  

Forsætisráðuneytisins  í samræmi við skilgreiningar og áherslur fræðimanna 

með hliðsjón af gagnvirkum samskiptum, árangursmati og lýðræðislegri 

þátttöku ? 

b)  Hver eru helstu markmið hjá faglegum hagsmunasamtökum og 

stofnunum sem starfa að málefnum upplýsingasamfélagsins og eru þau 

hliðstæð markmiðum stjórnvalda á  málasviðinu ?  

c) Miða núverandi áherslur í stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB og 

Forsætisráðuneytisins að því að tryggja og bæta aðgengi almennings og 

fræðasamfélags að fræðilegum upplýsingum   ? 

          

Stefnur stjórnvalda fyrir samtals árabilið 2005-2012 verða til umfjöllunar, stefna 

Framkvæmdarstjórnar ESB i2010 fyrir árin 2005-10 og Netríkið Ísland 2008-12 fyrir 

stefnu íslenska Forsætisráðuneytisins. Samanburður er gerður á þeim stefnum sem eru 

til umfjöllunar á grundvelli helstu efnisatriða þeirra og kannað verður hvort um mikil 

frávik séu að ræða í yfirmarkmiðum stjórnvalda hérlendis og innan ESB. Efnisatriði 

stefnanna verða tekin út og flokkuð, þau greind og samanburður gerður svo skýr mynd 

fáist af því hvaða markmið eru sameiginleg. Greiningin og kortlagningin mun gefa 

mynd af því hvert yfirvöld vilja stefna, hvort áhrifa stefnumótunaraðferða gæti í 

endanlegum markmiðum en jafnframt af stöðu mála í dag. Ef ekki eru mikil frávik í 

stefnumarkmiðum hjá íslenskum stjórnvöldum og stjórnvöld ESB gæti það átt rót sína 

að rekja til stjórnsýslulegra tengsla og sambærilegrar stöðu með hliðsjón af 
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efnahagslegum hvata með þörf fyrir nýsköpun og bætta samkeppnisstöðu. Ef um mikil 

frávik er að ræða, er stefnt í ólíkar áttir. Þessar rannsóknarspurningar leita einnig eftir 

svari um það hvort stefnumótun yfirvalda bendi til áherslna sem falla meira að 

skilgreiningu þekkingarhagkerfis eða upplýsingasamfélags, þ.e. hvort eðlilegt jafnvægi 

ríki á milli væntinga um efnahagslega framþróun annars vegar og annarra hagsmuna 

innan upplýsingasamfélags hins vegar. 

Fræðileg umfjöllun um stefnumótun leiðir til skoðunar á nokkrum þáttum hennar í 

stefnumótunarstarfi Framkvæmdastjórnar ESB og íslenska Forsætisráðuneytisins og 

sérstaklega á því hverjir eiga kost á þátttöku í henni og hvernig árangursmati er háttað.  

Að sama skapi mun það koma fram hvort efnislega sambærileg málefni ráði ferðinni í 

markmiðssetningu faglegra samtaka og stofnana í þessum löndum. Það er gert í þeim 

tilgangi að gefa mótvægi og varpa ljósi á aðrar mögulegar stefnur en þær sem eru 

ákvarðaðar af stjórnvöldum og jafnframt komast að niðurstöðu um hvort fagleg 

hagsmunasamtök hafi áhrif á stefnumótunina. Aðgangur að vísindalegum niðurstöðum 

og fræðilegu efni sem er mikilvægur hluti af góðu rannsókarumhverfi, er tekið 

sérstaklega til umfjöllunar og skoðað hvort að stjórnvöld taki beint eða óbeint afstöðu til 

þessa hagsmunamáls eða hvort að opinberar rannsóknarstofnanir séu með það hlutverk á 

sinni könnu. Á velflestum sviðum evrópskra samfélaga má finna rökstuðning og sönnun 

fyrir mikilvægi þróunar upplýsingasamfélags en þessi umfjöllun varpar ljósi á hvort að 

stefnumótun á málasviðinu sé í samræmi við þær áherslur sem vænta má innan blandaðs 

hagkerfis. Með hliðsjón af íslensku stefnunni er aðeins unnt að gera grein fyrir 

evrópuvæðingu þess með því að rannsaka stefnur og stöðu í málefnum 

upplýsingasamfélagsins  

1.2 Aðferðafræði 

Þetta er að mestu eigindleg tilviksrannsókn og er hið afmarkaða tilvik skilgreint hér sem 

stefnur og stefnumótun hjá Framkvæmdastjórn ESB og íslenska Forsætisráðuneytinu í 

málefnum upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins sem eru gildandi á árunum 2005-2012. 

Tilviksrannsóknir byggja á þeirri sýn að félagslegur veruleiki sé mótaður af ólíkum en 

samverkandi áhrifaþáttum sem eru virkir á afmörkuðum sviðum en þetta gæti átt um 

umhverfi og aðila stefnumótunar ásamt framkvæmdri stefnu.  
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Í tilviksrannsóknum er leitast við að bera kennsl á og lýsa þessum þáttum og síðan gera 

tilraunir til að greina þá og setja í fræðilegt samhengi. Annað einkenni á tilviksrannsókn 

er sá kostur að geta notað ólíkar aðferðir og byggja á mörgum gögnum við rannsókn á 

sama tilviki. Af þessum ástæðum er hér um tilviksrannsókn að ræða. Ókostir við 

tilviksrannsóknir er takmörkun á notkun niðurstaðna. Aðeins er hægt að álykta um það 

einangraða tilvik sem að er til skoðunar og ekki hægt yfirfæra niðurstöður á önnur 

tilvik.
1 

Hluti af rannsókninni er einnig samanburðarrannsókn því bornar eru saman 

innlenda stefnan og sú erlenda sem kom út undir heitinu i2010. Í sjötta kafla er að hluta 

stuðst við meginlegar upplýsingar en tölfræðin þar er sótt til íslenskra og evrópska 

hagstofa. Rannsóknin byggir á aðleiðslu frá gögnum (e. induction) og hana má rekja til 

prentaðra gagna og netútgáfa frá þeim opinberu aðilum og ráðuneytum ásamt 

hagsmunasamtökum og stofnunum sem hafa birt eigin stefnur. Fyrirennarar núgildandi 

íslensku stefnunnar, Auðlindir í allra þágu 2004-2007 og stefna 

Menntamálaráðuneytisins Áræði með ábyrgð frá árinu 2005 voru einnig teknar til 

skoðunar en markmið þessara stefna eru endurteknar, beint og óbeint í núgildandi stefnu 

íslenskra stjórnvalda og af þeirri ástæðu er íslenski helmingurinn af tilvikinu stefnan er 

birtist í ritinu Netríkið Ísland.  Aðgerðarbindingin er eigindleg en hún felst í gagnaöflun, 

greiningu gagna, túlkun og úrvinnsla niðurstaðna og skipulegri framsetningu. Þetta ferli 

skiptist í tvennt: í fyrsta áfanga var reynslugögnum safnað og unnið úr þeim og síðan er 

komið að fræðilegri umfjöllun. C.C. Ragin (1987) skiptir þessu ferli einnig í tvennt. Sá 

vettvangur sem stefnurnar innan upplýsingasamfélagsins ná yfir mynda 

greiningarhlutann sem skiptist síðan annaðhvort í athugunarhluta eða útskýringarhluta. 

Viðfangsefni athugunarhlutans er gagnasöfnun og greining á meðan útskýringarhlutinn 

fæst við fræðilega umfjöllun.
2 

 

Söfnun gagna: Við þessa rannsókn þar sem opinberar stefnur eru í brennidepli eru notuð 

fyrirliggjandi gögn. Gögnin sem eru til greiningar eru sótt til útgáfuaðila 

Framkvæmdastjórnar ESB sem er í þessu tilviki opinber upplýsingasíða þeirra og til 

Forsætisráðuneytisins á Íslandi en allir þessir aðilar hafa gefið stefnurnar út bæði 

rafrænt og á prenti. Aðeins í prentuðu formi teljast gögnin frumgögn og t.a.m. eru 

                                                 

1
 Stark, Sheila og Harry Torrance (2005) s. 33 

2
 Ragin, Charles C (1987) s. 7-8 
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lagasetningar og  stjórnvaldsákvarðanir ESB ekki taldar áreiðanlegar og gildar nema í 

prentaðri útgáfu.
 
Rannsóknir á opinberum stefnum beinast oftast að ákveðnum 

málasviðum en samkvæmt P. Levin (2005) eru viðfangsefni slíkra rannsókna af þrennu 

tagi: stefnumótunin, aðlögun stefnunar með hliðsjón af stjórnmálum og samfélagi eða 

þá útfærsla hennar. Athyglinni er því ýmist beint að hlutaðeigandi aðilum, 

hagsmunamálum eða ferlinu sem stefnan fer í gegnum.
3
  Hér er athyglinni beint að 

hagsmunamálum en einnig stefnumótun. Gögnin sem liggja til grundvallar greiningunni 

eru stefnur stjórnvalda sem gilda fyrir árin 2005-2010 og hafa bæði verið gefnar út 

rafrænt og í prentuðu formi frá árinu 2005. Fyrirliggjandi gögn eru því í formi rafrænna 

gagna, fræðirita, bókakafla, tímaritsgreina og tölfræðilegra upplýsinga frá Eurostat, 

Hagstofu Íslands eða Directory of Open Access Respositories. 

Greining gagna: Eigindleg greining efnisinnihalds (e. qualitative content analysis) var 

framkvæmd með samanburð stefnanna fyrir augum en forsendan fyrir samanburðinum 

er greining markmiðanna. Upplýsingarnar sem liggja til grundavallar efni áttunda kafla 

byggja á kerfisbundinni skráningu á skilgreindum efnisatriðum sem hafði verið safnað 

raðbundið samkvæmt hlutlausri túlkunarfræði. Í meginatriðum var stuðst við aðferðir P. 

Mayrings (2000/2004) en hann hefur þróað aðferð við greiningu efnis sem felst í að 

fyrsta umferð textarýnis miðar að skera niður texta sem er til skoðunar og skerpa 

málefnalegt innihald hans með að greina hismið frá kjarnanum. Í öðru og þriðja lagi er 

uppruni textans athugaður en textinn er frá höfundar- og ábyrgðaraðilum sjálfum og 

hann er jafnframt skilgreindur og flokkaður. Í þessu tilviki var flokkunin sjálfgefin því 

að stefna hvers yfirvalds var fyrirfram afmörkuð fyrir sig. Fjórða skrefið felst í söfnun 

helstu málsatriða, í þessu tilviki samantekt þeirra markmiða sem eru til greiningar sem 

grundvöllurinn fyrir meginmáli umfjöllunarinnar. Eftir greinandi framsetningu eru 

niðurstöður að síðustu túlkaðar. Ef horft er frá skrefum Mayrings má einnig skipta 

tækninni í þrennt: samantekt, endursögn, umorðun og þar með styttingu textans og síðan 

skyldum eða tvíteknum málsatriðum slegið saman til að skera textann niður enn frekar.
4 

 

Uwe Flick (2006) ber saman níu aðferðir við túlkun gagna, þar á meðal fyrrnefnda 

megindlega greiningu innihalds en auk þess hlutlausa túlkunaraðferð (e. objective 

                                                 

3
 Lewin, Cathy og Bridget Somekh ritstjórar (2005) s.  9-10 

4 
Flick, Uwe (2006) s. 312-314
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hermeneutics) en stuðst var við báðar þessar aðferðir við vinnslu gagna því einnig má 

heimfæra aðferðina á hlutlausa túlkunarfræði. J. Reichertz (2004) lýsti aðferðin en hún 

felst í raðbundinni greiningu atriða sem fyrsta skrefi. Þá eru efnisatriði sett í samhengi 

og þess gætt að huglæg atriði ráði ekki ferðinni og fyllstu nákvæmni sé gætt. Þessi 

aðferð felur í sér að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum heldur  gilda þær aðeins 

um sérhvert tilvik sem er til athugunar hverju sinni.
5
 

Túlkun og niðurstaða: Flestar tilviksrannsóknir eru einnig orsakagreinandi, þ.e. fjalla 

um samhengi og umhverfi viðfangsefnisins og þar af leiðandi var heimildum safnað 

varðandi hlutaðeigandi aðila, stefnumótun, stefnur annarra samtaka og stofnana auk 

upplýsinga um aðra umhverfisþætti, þ.á.m. efnahagslega, félagslega og menningarlega.  

Greining, túlkun, samanburður og mat á grundvelli reynslugagna og fræðilegra gagna 

leiddu til endanlegs texta og niðurstaðna.
6
  Flest af því sem einkennir þessa rannsókn er 

að hún er gagnleg og hún snýst um málefni sem er þessum samfélögum mikilvægt. 

Rannsóknin kollvarpar ekki neinu, heldur skapar nýtt sjónarhorn á upplýsingar sem til 

eru fyrir en sú þekking er dreifð og felst gildi rannsóknarinnar í skýrari heildarmynd 

fyrir fagaðila, stjórnsýslu og aðra sem hlut eiga að máli. 

1.3 Annmarkar og póst-strúktúralísk nálgun 

Þetta er tilviksrannsókn sem aðeins er bundin við texta stefnanna á sviði upplýsinga- og 

þekkingarsamfélags. Ekki er unntt að draga neinar ályktanir nema um stefnurnar sjálfar 

og auk þess sem að ákveðin hætta getur falist í útskýringum og túlkun texta sem felst í 

því að ýmist meiri, minni eða önnur merking er lögð í hann en upphaflega var ætlað.
7
 

Á síðustu árum hefur verið tilhneiging til póststrúktúralískrar nálgunar og túlkunar á 

textum. Y.S. Lincoln og N.K. Denzin (2000) hafa varpað fram þeirri spurningu hvort sá 

texti sem sé skrifaður til að vera túlkaður og einnig afrakstur þeirrar túlkunar svari ekki 

aðeins til þarfa og áhuga rannsakenda eða túlkandans. Spurt er hvort sjónarmið 

viðfangsefnisins eða raunverulegur kjarni málsins ráði ferðinni. Samkvæmt póst-

                                                 

5 
Flick, Uwe (2006) s. 358-359

 

6 
Flick, Uwe (2006) s. 404-406 

7 
Flick, Uwe (2006) s. 339
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strúktúralískri sýn er textinn hvorki áþreifanlegur hluti af heiminum né hlutlaus túlkun á 

honum. Texti er hins vegar afrakstur hagsmuna eða áhuga þeirra sem bæði búa hann til 

og þeirra sem lesa hann. Sérhver lesandi skilur texta sínum skilningi og það veltur á 

sjónarhóli og samhengi hvernig margræðni textans er túlkuð. Við greiningu texta eftir 

hlutlausum túlkunarfræðum er rétt og nauðsynlegt að hafa þessar kenningar í huga en 

þær undirstrika mikilvægi í nákvæmni aðferðafræðinnar.
8
 

 

2. Upplýsinga- og þekkingarsamfélagið 

Hugtökin upplýsingasamfélag og þekkingarsamfélag ásamt fleiri hugtökun með skylda 

eða sömu merkingu eru víða notuð í ræðu og riti án skýrrar afmörkunar á 

merkingarsviði og algengt er að notkun þeirra víxlist. Af þeirri ástæðu verður í þessum 

kafla fyrst litið á sögulega þróun hugtakanna, þá á notkun þeirra hvers fyrir sig og að 

lokum komist að niðurstöðu um hvernig hugtökin verða notuð hér en helsta niðurstaða 

fræðimanna sem fjallað hafa sérstaklega um hugtökin er á þá leið að samræmingu skorti 

á þessu sviði.
9
  Þess ber að geta að fjölmörg önnur hugtök hafa einnig komið fram og 

verið notuð í stað upplýsinga- og þekkingarsamfélags en sökum lítillar útbreiðslu hafa 

þau ekki náð að festa sig í sessi og gera sig gildandi hér. 

2.1  Sögulegur bakgrunnur hugtakanna 

Segja má að sameiginlegt heiti eða yfirheiti þessarra hugtaka megi rekja til Daniel Bells 

(1937) og Alan Touraine (1971) sem fyrstir fóru að tala um þjónustuþjóðfélagið (e. 

post-industrial society í þýðingu Stefáns Ólafssonar) og vísar heitið til þess að helstu 

atvinnugreinar byggjast nú á þjónustu í stað iðnaðar. Nokkrum árum síðar hóf Bell að 

tala um upplýsingasamfélagið með tilvísan í upplýsingamiðlun og þekkingu sem 

verðmætasköpun. Á síðustu árum hefur hugtakið þekkingarsamfélag verið að ryðja sér 

                                                 

8 
 Flick, Uwe (2006) s. 72

 

9
  Lilja Mósesdóttir (2006)   
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til rúms í æ ríkara mæli.
10

  Í umfjöllun sinni um upplýsingasamfélagið nefnir Manuel 

Castells (1996/2000) prófessor við University of Southern California þau einkenni á 

þjónustuhagkerfi nútímans að tveir grundvallarþættir framleiðslunnar hafi færst yfir á 

fjarskiptakerfi og tölvur en rit Castells um málefnið sem eru í nokkrum bindum og 

útgáfum frá upphafi áratugarins hafa notið alþjóðlegrar athygli og viðurkenningar. Hann 

segir hnattrænt fjarskiptakerfi vissulega vera kapítalískt en kapítalisminn hafi tekið á sig 

aðra mynd og þurfi hvorki á verkamönnum né iðnaði að halda. Hann telur það vera 

hlutverk ríkisstjórna og alþjóðlegra samtaka að hafa stjórn á því hvernig hnattvæðingu 

alþjóðasamsteypu og fyrirtækja er háttað en hann telur jafnframt að þessir aðilar hafi 

þegar misst stjórn á þróuninni. Samkvæmt Castells eru það þrír þættir sem ráða ferðinni 

og eru áhrifavaldar í upplýsingasamfélaginu: í fyrsta lagi framleiðslan frá hendi 

markaðsaflanna, í öðru lagi valdið frá ríkisstofnunum og starfsemi þeirra og í þriðja lagi 

þáttur sem hann kallar reynsluheim almennings. Þar á Castell við félagslegar hreyfingar 

almennings sem taka mið af bæði einstaklingnum og hinu almenna félagslega normi.
11

 

Ófáir markaðshyggjumenn, þ.á.m. hagfræðingurinn Arthur Okun (1975) líta hins vegar 

svo á að ríkisafskipti séu kyrkingartak fyrir markaðsöflin og að þau hindri að 

markaðsöflin nái fram að ganga á farsælan hátt og hagvöxtur haldi áfram að vaxa. Okun 

sótti stuðning til Friedrichs von Hayeks sem vildi sýna fram á að ríkisafskipti sköðuðu 

markaðsöflin vegna þess að þau verða áhrifavaldur sem truflar eðlilegt upplýsingaflæði 

og sendu röng skilaboð til markaðarins. Samkvæmt þessu fóru lýðræðisleg stjórnvöld og 

frjálsir markaðir því ekki saman. Laissez-faire-stefnan var andstæður póll við stefnu 

ríkisafskipta en niðurstaðan varð málamiðlun sem felst í blönduðu hagkerfi vestræns 

nútímaþjóðfélags sem í dag er jafnframt upplýsingasamfélag. En samkvæmt Okun hefur 

þroskasaga markaðsaflanna leitt til upplýsingasamfélagsins. Ýmsir þættir hafa þó riðlað 

jafnvægi blandaðs hagkerfis síðustu áratugina á kostnað stjórnmálanna. 

Upplýsingatæknin opnaði fyrir vélvæðingu þjónustugreinanna og almenna þróun 

atvinnugreina. Jafnframt lutu kommúnísk kerfi í lægra haldi og þar með hvarf viðnám 

                                                 

10
 Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson  (2005) s. 19-20 

11
 Castells, Manuel (2000) s. 500-510 
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við vöxt hnattvæðingar sem sumir vilja meina að sé samheiti alheimsmarkaðsvæðingar 

af vesturhveli jarðar. 
12

  

Aðrar áherslur í notkun hugtakanna og nær í tímanum koma fram í framsetningu 

European foundation for the improvement of living and working conditions í lýsingu á 

upplýsingasamfélaginu en stofnunin er grundvölluð á elsta neti sérfræðinganefnda á 

vegum Evrópuráðsins víðs vegar um Evrópu. Hlutverk sérfræðinganefndanna er að 

kanna, rannsaka og miðla upplýsingum sem tengjast atvinnulífi og lífskjörum í ESB-

löndunum. Í sameiginlegri niðurstöðu nefndanna er talið að upplýsingasamfélagið 

grundvallist á ákveðinni þekkingu og færni ásamt miðlun og móttöku hennar. Kunnátta 

eða færni á ákveðnu málasviði, í ákveðinni fræðigrein eða fagi hefur lengi verið fyrir 

hendi svo að þekkingarsamfélög eru ekki ný fyrirbrigði. En tækni á sviði 

upplýsingamiðlunar og rafrænna samskipta hefur losað um einangrun þessarar 

þekkingar og gefið kost á útbreiðslu hennar. Þekking byggir á gögnum og 

þekkingarstjórnun á skipulagi og meðferð þekkingar á afmörkuðu málasviði og 

takmarkast þá sem oftar við aðferðafræði sem er einn þáttur þekkingarsamfélags. 

Þekkingarsamfélagið er samheiti fyrir þá þekkingarbrunna sem upplýsingatæknin hefur 

gert aðgengilega og samfélagið í kringum þá. Þannig rennir upplýsingasamfélagið 

stoðum undir þekkingarsamfélagið þó svo að það fyrrnefnda sé breiðara hugtak. 

Einkennandi fyrir þekkingarsamfélagið er að framþróun og starfsemi þess grundvallast á 

áðurnefndum atriðum. Dreifing þekkingar hefur fjölmarga möguleika m.t.t 

gagnasöfnunar, framsetningar, markhópa og markmiða. En einnig geta samfélagslegir 

þættir haft hamlandi áhrif á framþróun þekkingarsamfélagsins. Í áliti frá nefnd á vegum 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions sem 

birtist á heimasíðu þeirra kemur fram að hér ráði mestu alþjóðavæðing, breytingar í 

samsetningu íbúa landa, breyttar menningaráherslur og aðrir þættir. Helstu hindranir 

fyrir sameiginlegum, alþjóðalegum þekkingarbrunni er stafræn misskipting (e. digital 

divide) sem lýsir sér í því að fyrir utan tungumálaörðugleika er skortur á almennu 

upplýsingalæsi, aðgengi, vélbúnaði og hugbúnaði. Þessi skortur er afleiðing félagslegs 

                                                 

12
 Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson  (2005) s. 84-85 
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og efnahagslegs  mismunar.
13

 Í þessari umfjöllun nefndarinnar er markaðsöflunum eða 

áhrifum þeirra ekki skipaður stór sess en þarna fær alþjóðavæðingin hlutverk þess er 

hamlar jafnri framþróun upplýsingasamfélagsins en í því felst skírskotun til 

menningarlegra og félagslegra verkefna sem krefjast langtímafjárfestinga og ekki skila 

sýnilegum árgangri í nánustu framtíð. Nánar verður fjallað um þessa þætti í kafla fjögur 

en þessi umfjöllun European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions gefur til kynna að þarna hafa fleiri þættir tekið sér sess innan notkunar á 

sviði hugtaksins upplýsingasamfélags. 

Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson (2003) benda á að þó að skilgreining 

hugtakins þekkingarsamfélag sé ófullkomin sé þar vísað til þekkingarsköpunar sem 

grundvallar en með henni er oftast átt við afurðir og störf sérfræðinga og vísindamanna 

enda þótt þekkingarsköpunin sem slík sé ekki eingöngu bundin við rannsóknir og 

háskólasamfélög. Af efnahagslegum og öðrum félagslegum ástæðum eru rannsóknum 

og þróun skipaður æ hærri sess og þekkingarsköpunin hefur látið að sér kveða í 

samfélaginu á það umfangmikinn hátt að það er nú orðið helsta einkenni  og kennimark 

þess. Notkun þeirra Þórólfs og Rúnars því breiðari en notkun hugtaksins verður hér. 
14

 

Önnur merking orðins þekking er kunnátta eða að kunna skil á einhverju og samkvæmt 

því er öll þekking upplýsing en hins vegar eru ekki allar upplýsingar þekking og þess 

vegna er þekkingarsamfélag einnig í þeim skilning þrengra hugtak. Samkvæmt J. Mokyr 

(1990 og 2002) hefur hlutverk þekkingar fengið meira vægi á síðustu áratugum vegna 

þess að hún er grundvöllur þróunarstarfa, nýsköpunar,  nýrra atvinnugreina, 

samfélagsþróunar og hagvaxtar. 
15

 

2.2  Upplýsingasamfélagið 

Í þeirri merkingu sem upplýsingasamfélagið verður notað hér er það, merkingarlega séð, 

bein þýðing á Information society þar sem information eru gögn í einhverri mynd.  

                                                 

13
 European foundation for the improvement of living and working conditions (2003) Sótt 20.02.2008 af 

www.eurofond.eu.int  
14

 Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson (2003) s. 99-105 
15

 Stefán Ólafsson (2005) s. 157 
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Castells og fleiri nota sömu skilgreiningu og Marc Porat frá 1977 þar sem upplýsingar 

eru gögn sem hafa verið skipulögð og notuð í samskiptum, dreift og móttekin. Erkki 

Karvonen (2001) notar samhljóma skilgreiningu og þeir Castells og Porat og segir til 

aðgreiningar að þekkingarsamfélagið hafi tilvísun til þekkingar eða kunnáttu sem hefur 

orðið til vegna reynslu og/eða söfnunar upplýsinga. Karvonen rökstyður og útskýrir 

merkingarmun orðanna upplýsingasamfélag og þekkingarsamfélag m.a. með tilvísun í 

orðsifjafræði en bendir á að þó að hið fyrrnefnda sé undirstaða þekkingarsamfélags þá 

tengjast hugtökin óumflýjanlega og undirbyggja hvort annað. Í því sambandi bendir 

hann á að upplýsingatækni grundvallist á þekkingu sérfræðinga og tæknimanna sem er 

forsenda upplýsingasamfélagsins.
16

 Í mótsögn við þekkingarsamfélagið gerir 

upplýsingasamfélagið aðeins kröfu um að allir helstu þættir upplýsingatækninnar séu 

virkjaðir. Í upplýsingasamfélaginu er ómælu magni upplýsinga í ólíku formi dreift og 

nýtt á margvíslegan hátt til notkunar en dreifingin grundvallast á fjarskiptatækni eða 

upplýsingatækni.  Hjá almenningi hafa upplýsingar og rafrænir samskiptamöguleikar 

áhrif á flest svið mannlífsins svo sem alþjóðleg samskipti, viðskipti, atvinnu- og 

menntunarmöguleika, menningarlíf, félagsleg samskipti og rafrænni stjórnsýslu svo 

nokkuð sé nefnt. Þróunin hefur því víðtæk efnahagsleg, félagsleg og menningarleg áhrif 

auk þess sem það skapar ný verkefni innan nokkurra málasviða, t.a.m. varðandi 

höfundarréttarmál, siða- og samskiptareglur, lagalegt umhverfi rafrænna viðskipta og 

vinnslu tölfræði. Hið síðastnefnda er ekki síst efnahagslega mikilvægt m.t.t. dreifingar 

og hagnýtingar fræðilegra gagna og rannsóknaniðurstaðna.
17

 Í því nýlegra fræðilega efni 

sem hér hefur verið skoðað um upplýsingasamfélagið eru teikn á lofti um að hugtakið sé 

að víkja æ meir fyrir hugtakinu þekkingarsamfélag (e. knowledge society) þó að 

merkingarsvið þess sé ekki samsvarandi. Það til umhugsunar um það hvort áherslur séu 

að færast til og þróun eigi sér stað á merkingarsviði hugtaksins. Árið 1988 skilgreindi 

William J. Martin upplýsingafélagið sem: 

                                                 

16
 Karvonen, Erkki  (2001) s. 51-53 

17
 Hallgrímur Snorrason (2001)  s. 1-2 
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Samfélag þar sem lífsgæði ásamt félagslegri og efnahagslegri  þróun eru æ 

háðari upplýsingum og hagnýtingu þeirra og bera lífskjör, atvinna, frítími, 

menntun og viðskipti merki þar um. Þetta kemur einnig í ljós með auknu 

framboði á  þjónustu og vörum tengdum upplýsingatækni sem dreift er með 

ólíkum miðlum, þar af mörgum rafrænum.
18

 

Í þessari skilgreiningu sitja almenn lífsskilyrði og grundvöllur þeirra í fyrirrúmi og síðan 

er talað um vörur og þjónustu. Áratugi seinna má finna gagnorða en breiða skilgreiningu 

á upplýsingasamfélagi sem hagkerfi í skilgreiningu OECD frá 1996: 

Hagkerfi sem grundvallast á framleiðslu, dreifingu og notkun þekkingar og 

upplýsinga 
19

 

Upplýsingatæknihugtakið er hins vegar oftast notað sem yfirheiti um ólíka hluti innan 

upplýsingasamfélagsins: búnað, iðnað, tækni, færni, þjálfun og notkun. Í opinberum 

útgáfum frá Framkvæmdastjórn ESB kemur ICT (Information Communication 

Technology) víða fyrir en verður ekki notað hér. Heldur verður stuðst við hugtakið 

upplýsingasamfélag í langflestum tilvikum vegna breiddar þess en þekkingarsamfélag 

aðeins þegar er höfðað er til þekkingarmiðlunar, fræðasamfélags, rannsóknar- og 

þróunarumhverfis og skyldra tilfella. 

2.3  Þekkingarsamfélagið 

Carlaw, Oxley og Walker frá hagvísindadeild og Thorns og Nuth (2006) frá 

félagsvísindadeild eru fimm manna teymi við háskólann í  sem hefur skoðað fyrirbærin 

þekkingarhagkerfi og þekkingarsamfélag. Í rannsóknarferlinu rak á fjörur þeirra margar 

skilgreiningar með mismunandi áherslur. Hópurinn glímdi við óskýrleika og ósamræmi 

í notkun þessarra hugtaka bæði innan greina og í þverfaglegu tilliti en þau voru m.a. 

                                                 

18
 Martin, William J. (1995) s.  3 

19
 Carlaw, Nuth, Oxley, Thorns og Walker (2006) s. 650 
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skoðuð í tengslum við höfundarrétt, nýsköpun og efnahagsþróun. Í niðurstöðum 

rannsóknar sem var gerð við háskólann í Kantaraborg af fimmmenningunum og fjallar 

um margvíslegar skilgreiningar, m.a. á hugtakinu þekkingarhagkerfi kemur fram að 

sterk tilvísun í efnahagslífið og hagfræðilega nálgun.
20

 Hugtakið upplýsingasamfélag 

var notað þar í breiðari merkingu með skírskotun í bæði sagnfræði og aðra fræðilega 

umfjöllun um ýmsa samfélagsþætti, menntun, lýðræði, þróun, tækni og efnahagslíf.
21

 

Til afmörkunar á hugtakinu þekkingarhagkerfi draga Carlaw, Oxley, Walker, Thorns og 

Nuth fram og notast við skilgreiningu hagfræðinganna Powell og Snellmans (2004) frá 

sem fræðimennirnir telja að lýsi vel nýrri þróun og tilhneigingum:  

Þekkingarhagkerfi sem framleiðslu- og þjónustukerfi grundavallast á 

þekkingarbundinni starfsemi sem ýtir undir framfarir á sviði vísinda og tækni 

sem og hraða úreldinga á þessum sviðum. Megineinkenni 

þekkingarhagkerfisins er aukin tiltrú á mannauði í formi vitsmunalegar færni 

frekar en á verklegri vinnu eða nýtingu náttúruauðlinda.
 22

 

Carlaw, Nuth, Oxley, Thorns og Walker fjalla nokkuð um þekkingarhagkerfið í stað 

þekkingarsamfélags. Þó benda þeir á og vitna í G. McLennan (2003) að í því felist mat 

þar sem litið er til þekkingar sem viðskiptavöru og á þekkingarsköpun sem 

verðmætasköpun en ekki á þátt þekkingar sem áhrifavalds á samfélagið í heild sinni. 

McLennan bendir á að þrátt fyrir að nokkrir noti hugtökin jöfnum höndum sé um tvo 

andstæða hluti að ræða. Hún bendir á að hugtakið upplýsingasamfélag feli í sér breiðari 

merkingu fyrir félagslega og menningarlega þætti sem liggja að baki og samhliða tækni- 

og efnahagsþróun síðustu ára og að þekking gegni flóknari og margþættari hlutverki í 

                                                 

20
 Carlaw, K…et al. (2006) s. 669-682. Greining á þessum texta leiddi í ljós að í þeirri umfjöllun  

fræðimanna sem notuðu heitin: Knowledge-, Knowledge-based- , Knowledge-driven- Information-, 

Digital- eða Internet Economy má sjá umfjallanir um: “accumulation through privatization and 

commercialization”,” wealth creation”, “competitiveness”, “growth, production and services” “cost 

allocation” og önnur hugtök sem benda með öruggum hætti til efnislegrar notkunar orðsins. Þetta 

rökstyður efnahagslega tilvísun hugtaksins hér.  
21

 Carlaw, K…et al. (2006) s. 682-690 Greining á textanum leiddi einnig í ljós að í þeirri umfjöllun  

fræðimanna sem notuðu heitin: Knowledge society er umfjöllunin umtalsvert breiðari með yfirgnæfandi 

notkun hugtaksins ”society” 
22

 Carlaw, Nuth, Oxley, Thorns og Walker (2006) s. 633-690 
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öðru samhengi en efnahagslegu. Í samantekt áðurnefndra, þ.e. Carlaws, Oxleys, 

Walkers, Thorns og Nuths kemur fram að fleiri fræðimenn, t.a.m. K. Knorr Cetina og A. 

Preda (2001) hafa bent á vankanta þess að meðhöndla þekkingu sem einvörðungu 

rannsóknarniðurstöðu eða framleiðsluvöru og taka hana þannig út úr samhengi við aðra 

umhverfisþætti. Félagslegir og menningarlegir þættir geta haft jákvæð eða neikvæð 

áhrif á þekkingarsköpunina á hverjum tíma og það gefur ekki raunsæja niðurstöðu að 

taka einn samfélagsþátt úr og skoða hann einangraðan.
23

 Þetta sýnir að hugtökin 

þekkingarhagkerfi og þekkingarsamfélag hafa þrengri ramma og það rökstyður notkun 

hugtaksins upplýsingasamfélag í þessari umfjöllun af þeirri ástæðu að viðfangsefnið nær 

út fyrir þekkingarsköpun og rannsóknarumhverfi en stefnur yfirvalda ná til fleiri 

samfélagsþátta en þessara. Notkun hugtaksins upplýsingasamfélag hér má einnig 

grundvalla á umfjöllun þeirra Þórólfs Þórlindssonar og Rúnars Vilhjálmssonar sem  

benda jafnframt á að framlög til vísinda og rannsóknarstarfa geti ráðist af forgangröðun 

þeirra sem sitja við stjórnvölin. Aðrir samfélagslegir þættir geti haft áhrif og það sé 

óháð því að þróun efnahagslífsins sæki að hluta til næringu sína til vísinda, nýsköpunar 

og sérfræðiþekkingar. Þannig séu fleiri hjól í gangverki upplýsingasamfélagsins en 

þekking og þekkingarsköpun.
24 

Önnur skilgreiningu orðins þekking er kunnátta eða að 

kunna skil á einhverju og samkvæmt því er öll þekking upplýsing en hins vegar eru ekki 

allar upplýsingar þekking og þess vegna er þekkingarsamfélag einnig í þeim skilning 

þrengra hugtak.  Samkvæmt J. Mokyr (1990 og 2002) hefur hlutverk þekkingar fengið 

meira vægi á síðustu áratugum vegna þess að hún er grundvöllur þróunarstarfa, 

nýsköpunar,  nýrra atvinnugreina, samfélagsþróunar og hagvaxtar. 
25

 

2.3  Samantekt 

Eins og Karvonen hefur réttilega bent á er evrópskt samfélag bæði upplýsingasamfélag 

og þekkingarsamfélag. Auk þess skarast hugtökin en retorískt og pragmatískt 

                                                 

23
 Carlaw, Nuth, Oxley, Thorns og Walker (2006) s. 652 
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Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson (2003) s. 99-105 

25
 Stefán Ólafsson (2005) s.157 



 

 

 

 

 

  23  

undirbyggja þau hvort annað.
26

 Í stefnum Framkvæmdastjórnar ESB og íslensku 

ráðuneytanna tveggja sem hér verða til umfjöllunnar verður greiningarramminn því 

óhjákvæmilega notaður innan beggja málasviða. Upplýsingasamfélagið, þ.e. fjarskipti á 

sviði stjórnsýslu, viðskipta, menntunar, aðgengismála og þjónustugreina svo nokkuð sé 

nefnt, nær undantekningalaust til allra sviða, landsvæða og allra stétta samfélagsins. 

Þekkingarsamfélagið leggur áherslu á samkeppnishæfni, nýsköpun, fjárfestingar, 

rannsóknar- og þróunarstörf og samstarf á því sviði og verða hugtökin notuð hér á 

hverju sviði fyrir sig en hugtakið upplýsingasamfélag þegar þau skarast vegna þess að 

það er breiðara hugtak. G.A. Holland (2006) tekur bæði undir það að hugtakið 

upplýsingasamfélag sé mest notað og einnig undir það að það sé ekki til ráðandi 

skilgreining á hugtakinu. Hann tekur til umfjöllunar tvær skilgreiningar þar sem 

þungamiðjan er í fyrsta lagi efnahagsleg og í öðru lagi menningarleg og bendir í því 

sambandi á tvær af fimm skilgreiningum F. Websters (2002) sem eru því samhljóma. Ef 

litið er á menningarþáttinn er einnig vitnað í orð Castells sem eru á þá leið að 

eiginleikinn til að nálgast, nota, nýta og njóta upplýsingaflæðisins hafi áhrif á hvernig 

félagslegt athæfi taki skakkaskiptum og þróist með tímanum en m.t.t. hins efnahagslega 

þáttur nægir að benda á þá mælieiningu þess í GNP hjá OECD sem  grundvallaratriði.
27

 

Eins og áður segir verða þessir tveir þættir ráðandi í mati og túlkun á efnisatriðum 

stefnanna. 

                                                 

26 
Karvonen, Erkki (2001) s. 51-53 

27 
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3.  Stefnumótun 

Þriðji hluti er tileinkaður stefnumótun og þeim þáttum sem undirbyggja 

greiningarrammann á sviði stefnumótunar: aðilar og skipulagheild stefnumótunar, 

gagnvirk samskipti, þarfagreining og árangursmat. Í fyrsta lagi er gefin mynd af 

evrópsku baklandi stefnumótunar á sviði upplýsinga- og þekkingarsamfélags og þeim 

aðilum sem að henni koma. Í öðru lagi verður fjallað um aðferðir stefnumótunar og 

ólíka hvata og sjónarmið að baki hennar sem gætu verið meðvirkandi þáttur í þeim 

stefnum sem hér eru til greiningar. Árangur stefnumótunar veltur á útfærslu og 

þátttakendum og þess vegna verður hér í þriðja lagi einnig fjallað almennt um vanda 

sem stefnumótun getur ratað í. Líkurnar á því aukast þegar ein stefna er mörkuð fyrir 
27 

misjafnlega móttækileg lönd með ólíkar hefðir og þjóðfélagsaðstæður, þ.e. þau lönd sem 

stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB gildir fyrir. Að lokum er skoðað hvernig 

lýðræðislegri þátttöku og árrangursmati er háttað. 

3.1  Umhverfi og aðilar stefnumótunar 

Að ákvarðanatökuferli innan ESB geta komið margar stofnanir en þó ber að nefna þar 

fremsta í flokki Framkvæmdastjórnina sem leggur fram tillögurnar og auk þess einnig 

Evrópuþingið og Evrópuráðið sem samþykkja eða koma þeim áfram í ferlinu. 

Samákvörðunarferlið er algengasta leiðin til að samþykkja lög en sem dæmi má nefna 

að á sviði fjarskiptamála hafa tæplega tuttugu tilskipanir (e. directives) og ákvarðanir (e. 

decisions) verið samþykktar á síðustu sex árum.
28

 Eftir endurmat á starfsaðferðum árið 

2000 urðu störf Framkvæmdastjórnarinnar árangursmiðaðri og verkefnum var 

forgangsraðað. Auk þess var stefnt að aukinni ábyrgðarskyldu í stjórnsýslu 

framkvæmdaaðila og meira gegnsæi.
29

 Á leiðtogafundi í Lissabon árið 2000 var 

                                                 

28
 European Commission (2007) Sótt 29.07.2008 á 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/legislation/index_en.ht

m 
29 

Nugent, Neill (2005) s. 363-365 
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upphaflega mörkuð sú stefna sem síðan hefur verið endurskoðuð og sett fram í i2010 en 

þar var leitað lausna á vanda margra Evrópulanda sem fólst í atvinnuleysi og enn fremur 

minni hagvexti og minni nýsköpun og rannsóknastarfsemi en í samkeppnislöndunum. 

Jafnframt skyldi markmiðinu náð með opnu samráði og milliríkjasamvinnu en um 

yfirþjóðlegt vald eða löggjafarvald er ekki að ræða á þessu sviði.
30

 Undirstaða 

stefnumótunar og framkvæmdaráætlana (Strategic plannig and programming cycle eða 

SPP) myndast á umræðu- og vinnufundum stjórnarnefndarmanna Framkvæmdaráðsins 

(e. College of Commissioners) þar sem málefni og forgangsröðun allra málaflokka er 

ákveðin. Eftir að hafa gengið í gegnum undirbúningsferli verður það að 

framkvæmdaáætlun til 5 ára hjá Framkvæmdastjórninni sem leggur áætlunina fyrir 

þingið og Evrópuráðið. Eftir samþykkt fer áætlunin til nánari vinnslu og útfærslu þar 

sem lögð er áhersla á skýr, afmörkuð og mælanleg markmið en endurskoðaðar aðferðir 

við árangursmat voru teknar upp hjá Framkvæmdastjórnin árið 2002.
31 

Við stefnumótun 

hefur Framkvæmdastjórn ESB þrjá ráðgjafahópa á vegum BEPA (Bureau of European 

Policy Advisers). Fyrir utan GPA (Group of Political Analysis) og GEPA (Group of 

Economic Policy Analysis) er GSPA (Group of Societal Policy Analysis). Sá næstsíðasti 

veitir sérfræðiálit á sviði efnahagsmála og sá síðastnefndi álit sem upplýsingasamfélagið 

heyrir undir. Hluti af þeirri þjónustu sem saman myndar undirbúningsferlið er einnig 

sérfræðinganefnd sem skilar faglegu áliti og viðvíkjandi stefnu varðandi 

upplýsingatækni er það ISTAG (Information Society Technologies Advisory Group) en 

álit nefndarinnar birtist í Shaping Europe´s Future through ICT og má finna í fjórða 

kafla.
32

 Það er því að miklu leyti á grundvelli álita frá þessum sérfræðingateymum og 

vinnuhópum og með hliðsjón af upplýsingum sem liggja til grundvallar mati á öllum 

þáttum heildarstöðunnar að Framkvæmdastjórnin mótar stefnu í málefnum upplýsinga- 

og þekkingarsamfélagsins.
33

 Áður en ákvarðanir eru teknar er skylt að kynna málefnið 

fyrir Efnahags- og félagsmálanefndinni (European Economic and  Social Committee) 

                                                 

30 
Euractiv (2007) Sótt 29.05.2008 á Lisbon Agenda http://www.euractiv.com/en/future-eu/lisbon-

agenda/article-117510 
31 

Nugent, Neil (2003) s. 120-125 og Framkvæmdastjórn ESB (2008) 
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CORDIS (2007) http://cordis.europa.eu/ist/istag.htm
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European Commission, Bureau of European Policy Advisers (2008) Sótt. 10.04.2008 af  

http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/experts_groups/gspa_en.htm            
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sem hefur ráðgefandi hlutverk gagnvart Evrópuráðinu, Framkvæmdastjórninni og 

Evrópuþinginu. Auk þess er nefndinni ætlað að auka og hvetja til lýðræðislegrar 

þátttöku almennings í stefnumótun. Í  ráðinu sitja 344 fulltrúar frá öllum löndum ESB.
34

 

Árið 2008 fékk áætlunin eParticipation einnig það hlutverk að auka lýðræðislega 

þátttöku í og upplýsa almenning um ákvarðanatöku og stefnumótun en nánar verður 

komið að henni síðar.  

Henry Mintzberger (1993) hefur skilgreint stofnanir og samtök í fimm aðalflokka 

samkvæmt stjórnunarformi og er einn þeirra svokallað faglegt skrifræði. Í því er 

lykilhluti skipulagsheildarinnar hinn starfandi kjarni, starfmennirnir hafa staðlaða 

fagkunnáttu eða hæfni, þar er boðið upp á starfsþjálfun, sérhæfðir hópar vinna hlið við 

hlið en valddreifing innan heildarinnar er bæði lárétt og lóðrétt. Einkennandi fyrir 

skipulagsheildina er jafnframt lítil vélvæðing, (hins vegar tæknivæðing) og flókið en 

stöðugt og nútímalegt umhverfi. Flesta þætti þessarar skilgreiningar Mintzbergers má 

heimfæra á starfshætti stjórnvalda í Brussel. Mintberger telur ókostina við þessa tegund 

skipulagsheildar vera lítinn sveigjanleika en einnig þann að stefnumótun getur skilað 

slökum árangri. Ástæðurnar fyrir því eru að bæði er árangur hverrar einangraðrar 

starfseiningar fyrir sig illa mælanlegur og erfitt að ná þeim árangri sem samstillt heild 

getur náð.
35

 Þetta undirstrikar mikilvægi þess að árangursmat sé framkvæmt. 

Árangursmat er nýlega orðinn hluti af stefnumótunar- og ákvörðunarferlinu hjá bæði 

Framkvæmdastjórn ESB og íslensku ráðuneytunum tveimur en stefnumótun felur í sér 

marga þætti sem verða skoðaðir í næstu köflum. 

3.2  Aðferðir stefnumótunar 

Ólíkra sjónarmiða gætir varðandi það hvort stefnumótun eigi að vera í höndum einka- 

eða opinberra aðila og hvernig áherslum og nálgunum beri að hátta. Hér verða nokkur 
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sjónarmið sett fram varðandi t.a.m. lýðræðislega þátttöku, áhrif markaðsafla og þátt 

stjórnsýslunnar í stefnumótun til að draga fram mynd af stefnumótunarumhverfi og þar 

með staðsetja raunverulega stefnumótun í málefnum upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagsins. Í samantekt Vilborgar Einarsdóttur (2007) um stefnumótun 

koma fram nokkrir grundvallarþættir hennar. Greining á umhverfi og málasviðum er 

fyrsta skrefið í átt að stefnumótun  og bæði þarf að greina og meta mannauð, þekkingu 

og tækni og aðra innri þætti en einnig ytri þætti umhverfisins: lagaleg málefni, 

efnahagslega þætti, samkeppni og umhverfismál. Greining á hlutaðeigandi aðilum ásamt 

þarfagreiningu eru mikilvægir þættir til að skerpa útlínurnar á hlutverki stefnunnar sem 

er í mótun ásamt árangursmati ef stefnan er til endurskoðunar og ekki ný. Þegar 

framtíðarsýnin er skýr og stefnan hefur verið fullmótuð er unnin aðgerðaráætlun með 

undirmarkmiðum sem er síðasti hluti ferlisins og það ferli lokar hringnum. Hringurinn 

heldur áfram þegar stefnan hefur verið útfærð og reynsla af henni og niðurstöður liggja 

á ný til grundvallar fyrir endurmati og áframhaldandi stefnumótun.
36

  Einn þáttur er snýr 

að stefnumótun er lýðræðisleg þátttaka og í hve miklum mæli markhópurinn, þ.e. 

almennir notendur hafa komið að henni. Í grein sem Tineke Abma (2004) skrifaði þegar 

hún starfaði við Erasmus háskólann í Rotterdam telur hún að þegar um opinbera 

stefnumótun er að ræða sé sérstaklega mikilvægt að samvinna, skilningur og jafnvel 

samstaða náist hjá hlutaðeigandi aðilum um stefnu og framtíðarsýn. Lýðræðisleg 

þátttaka með gagnvirku mati og áhrifum hlutaðeiganda styður stefnumótun með 

raunverulegum hugmyndum og aðgerðum. Umræða og skoðanaskipti í samfélaginu um 

málefni er varða almenning geta gefið afar gagnlegar vísbendingar þegar kemur að 

stefnumótun. Abma telur að með eigindlegum aðferðum svo sem viðtölum, 

textagreiningu og öðrum athugunum megi safna upplýsingum og hún lýsir einnig aðferð 

til að stöðlunar á gildisgjöf og áreiðanleika upplýsinga.
37  

Melcher og Melcher (1980) tala einnig um virka og breytilega tvíhliða greiningu (í 

mótsetningu við kyrrstæða eða „static” greiningu)  og benda á að það dugi skammt að 
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draga einstefnuályktanir um orsakasambönd því að þær breytur sem eru til skoðunar í 

greiningunni lúti sjálfstæði og eru ófyrirsjáanlegar og óþekktar nema aflað sé 

upplýsinga í gagnvirkum samskiptum. Meiri kröfur eru gerðar til þeirrar 

greiningaraðferðar. Þegar aðgerða er þörf vegna breyttra aðstæðna í umhverfinu eða 

vegna minnkandi áhuga notenda eða viðskiptavina duga skammtímaaðgerðir ekki 

nægilega heldur er könnun á nýjum starfsskilyrðum eða þörfum þessara hópa hluti af 

verkefnaáætlun til langs tíma. Bein tengsl eru á milli umhverfis, mannauðs og efniviðs, 

aðgerðaráætlana og árangursmælinga þó svo vægi þessara þátta sé mismikið.
38

 

Í umfjöllun um markmið og aðferðir stjórnvalda í stefnumótunum á þessu málasviði 

hafa þeir haft ólíkar nálganir og margvísleg gagnrýni komið fram. Frank Vibert er 

framkvæmdastjóri European Policy Forum og höfundur bókanna Europe simple, Europe 

strong frá árinu 2001 og The rise of the unelected, democracy and the new separation of 

powers. Í fyrrnefndu bókinni fjallar hann um hvernig markaðsöflin komi betur, fljótar 

og öruggar á móts við neytendur en stjórnvöld og bendir í því sambandi á hvernig þau 

hafa náð betri árangri í alþjóðavæðingunni og í að notfæra sér 

upplýsingatæknibyltinguna. Vibert lýsir stjórnsýslunni sem hæggengu, óbeinu, 

óaðgengilegu kerfi sem bjóði neytendum aðeins almennar afurðir og sé ónæmt fyrir því 

hvað almenningur vill. Móttækileiki og þjónustulund markaðsaflanna geri það að 

verkum að vilji fólksins eigi þar greiðan aðgang og réttara væri að láta lýðræðisöflin fá 

útrás á þann hátt frekar en að hafa opnar leiðir fyrir réttindabaráttu og hagsmunahópa. 

Vibert heldur því jafnframt fram að markaðsöflin geti tengst og unnið saman þvert á 

landamæri en stjórnmálaöflin ekki. Vegna þeirrar yfirburðastöðu sem markaðsöflin hafa 

í mótsetningu við stjórnvöld samkvæmt Vibert álítur hann að reglugerðir eigi sem 

minnst að halda aftur af þeim. Hann telur stjórnvöld þó nauðsynleg en aðeins til að taka 

einfaldar stjórnvaldsákvarðanir og á takmörkuðum sviðum og landsvæðum.
39

 

Í seinni bókinni telur Vibert banka, fjárfestingaráðgjafa og ýmsa aðila fjármálalífsins 

hafa tekið við af stjórnvöldum á sumum sviðum og því ættu þau að öðlast í lagalegu 

tilliti stöðu stjórnvalds. Samkvæmt honum eru upplýsingar frá þessum aðilum 

fjármálaheimsins traustari og áreiðanlegri og hafa þess vegna meira upplýsingagildi 
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fyrir almenning. 
40

 Vibert kemur að málinu úr gagnstæðri átt ef tekið er mið af Paschal 

Preston (2003) sem er prófessor við School of Communications and Director of the 

Centre for Society Technology and Media við Dublin City University. Hann hefur 

skoðað fjárveitingar, markmið og áherslur hjá Framkvæmdastjórn ESB með 

upplýsingasamfélagið í huga. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að töluverðs ójafnvægis 

gæti í fjárveitingum með hliðsjón af samfélagslegum málefnum og tæknivæðingu 

upplýsingasamfélagsins í efnahagsskyni. Preston telur halla á menningarlega og 

félagslega hagsmuni og hann bendir á að þeir fari ekki alltaf saman með efnahagslegum 

hagsmunum. Þó má segja að lokamarkmið á öllum þessum málasviðum sé aukin 

atvinnuleg og félagsleg velferð og lífsgæði í breiðum skilningi. Preston beinir ekki 

gagnrýni sinni að starfsmönnunum í Brussel eða tæknivæðingunni sem slíkri heldur 

almennt að þeirri samfélagssýn eða hugsunarhætti sem liggi að baki stefnumótun 

stjórnvalda. Hann telur stóra brotalöm felast í ósamrýmanlegum væntingum um annars 

vegar samfélagslegar framfarir og breytingar í kjölfar upplýsingatæknibyltingar og hins 

vegar sjónarmið sem byggja á mjög íhaldsamri og gamaldags samfélagsskipan. Að hluta 

til sé það ráðandi þáttur að boðberar nýfrjálshyggjunnar sem sjá aðeins leik á borði í 

þeim óþrjótandi viðskiptatækifærum sem skapast samhliða þörf neytenda fyrir 

upplýsingatæknivörur og þjónustu. Preston telur að í stefnumótun stjórnvalda sé 

ofuráhersla lögð á einstaklinginn sem neytanda í markaðssamfélagi á kostnaði samstöðu 

eða sameiginlegra þarfa fólks, grasrótar- eða hagsmunasamtaka sem eigi á brattann að 

sækja. Hann segir stjórnvöld taka einn útgangspunkt og hann sem sjálfgefin að eina 

leiðin að aukinni velsæld og lífsgæðum sé í gegnum upplýsingatæknivæddan markað.
41

  

Henry og Harms (1987) veltu hins vegar fyrir sér hverjir marka stefnuna í raun, hvort 

það séu stjórnmálamenn eða opinberir starfsmenn stjórnsýslunnar og þeir fjalla í því 

sambandi um rannsókn sem James Svara (1985) gerði í Bandaríkjunum. Í rannsókn 

Svara var annars vegar rannsakað hvort nefndir ættu hlutverki að gegna í stefnumótun 

og hins vegar hvort þátttaka þeirra ykist í samræmi við aukið valdsvið. Niðurstaða 

rannsóknar Svara var sú að þó að stjórnmálamennirnir sæju um stefnumörkun á breiðum 
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vettvangi og stjórnsýslan um útfærsluna væru í raun ekki skörp skil á milli hlutverka 

þessara aðila.
42

 

3.3  Vandi stefnumótunar 

Í þessum undirkafla kemur fram dæmi um að stefnumótunin ein og sér tryggir ekki 

árangur heldur verður hún að vera í tengslum við umhverfi sitt og unnin í samstarfi við 

þá sem eiga hagsmuna að gæta. Jafnframt koma fram sjónarmið sem lýsa andstöðu við 

áhrif og afskipti lægri stjórnsýslustiga og almennings á stefnumótun. Þetta er 

athyglisvert í ljósi þess að 27 lönd ESB hafa misjafnar forsendur til framkvæmda í 

samræmi við yfirlýsta stefnu. Ignace Snellen (2007) fæst við fræði stjórnsýslunnar og er 

prófessor við Erasmusháskólann í Rotterdam og hefur skrifað um samfélagsbreytingar í 

kjölfar aukinnar upplýsingatækni. Samkvæmt Snellen er stefnumótunarhlutverk 

stjórnsýslunnar sífellt að aukast á kostnað stjórnmálamanna og stjórnvaldsákvarðanir 

eru teknar æ neðar í stjórnsýslunni. Aðgengi að upplýsingum eykst sífellt og ekki aðeins 

að upplýsingum varðandi stjórnmálamenn og störf þeirra heldur einnig varðandi 

fyrirtæki og ýmis svið viðskiptalífsins. Snellen segir lýðræðið vera að þróast frá því að 

byggjast á kosnum fulltrúum í átt að því að byggjast meira á tvíhliða og auknum 

samskiptum kjósenda og stjórnsýslunnar og að þessi þróun muni hafa áhrif á 

hefðbundna stefnumótun. Upplýsingasamfélagið á þátt í þeirri þróun að 

hagsmunaárekstrar verða á milli lýðisræðisafla í verki og aukins gegnsæis og þekkingar 

á störfum stjórnmálaaflanna því ólík lögmál gilda innan þessarra hópa m.t.t 

valddreifingar, starfsaðferða og samstöðu á þessum tveimur sviðum: í samfélagi 

almennings og hjá ríkjandi stjórnvaldi. Snellen bendir á að stjórnvöld líti á það sem 

hlutverk sitt að halda samfélaginu gangandi og að sjá um að þar ríki friður þrátt fyrir að 

um töluverða misskiptingu eigna og valds sé að ræða í samfélaginu. Almenningur lítur 

hins vegar á stjórnvöld sem hagsmunavörð og samningsaðila á milli mismunandi 

hlutaðeigandi afla samfélagsins og væntir þess að niðurstöður stjórnvalda séu skýrar og 

gegnsæjar. Stjórnmálamenn og almenningur hafa ólíkar væntingar varðandi lausn mála 
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og samninga. Samþykktir stjórnmálamanna geta verið opnar og teygjanlegar og hafa 

tilhneigingju til að henta sem flestum. Snellen tekur raunveruleg dæmi frá Hollandi sem 

dæmi um misheppnaðar skipulagsframkvæmdir sem sýnir hvernig upplýsingastreymi og 

samskipti eða samskiptaskortur geta ráðið lokaniðurstöðu. Samkvæmt honum eru 

stjórnmál og lýðræðislegar starfsaðferðir illa samræmanlegar og að fjarlægast hvort 

annað. Jafnframt telur Snellen að stjórnmálamenn séu í vaxandi mæli að missa vald sitt 

til ólíkra aðila: með einkavæðingu til ýmist einka- eða almenningsfyrirtækja, til hópa 

eða samtaka sem oft vinna þvert á landamæri og til borgaralegra aðila eða þeirra sem 

eru lægra settir í stjórnsýslunni. Fyrir þessari auknu valddreifingu liggja nokkrar 

ástæður:   

1)  almennt hærra menntunarstig almennings þar sem reikna má fastlega með 

sérfræðiáliti utan úr samfélaginu sem er í andstöðu við stefnu stjórnvalda og vegna 

aukinna samskiptamöguleika fjölmiðla, almennings og sérfræðinga eiga önnur 

sjónarmið greiða leið upp á yfirborðið,  

2) stjórnmálamenn hafa vikið nokkuð út á hliðarlínuna fyrir opinberum 

embættismönnum því verkefni hafa færst á það stjórnsýslustig sem er næst 

framkvæmd þess,  

3)  á nokkrum málasviðum þar sem skort hefur ákvæði, hefur í auknum mæli þurft að 

útkljá mál með málaferlum og hefur réttarkerfið tekið við af stjórnmálamönnunum 

með úrskurðum sem fá hlutverk stjórnvaldsákvarðana,  

4) upplýsingatæknin og aukið gegnsæi í aðgerðum og ákvarðanatökum 

stjórnmálamanna leiða til þess að þeir hafa aukna tilhneigingu til að halda að sér 

höndum,   

5) upplýsingatæknin gerir það einnig að verkum að töluvert færri hindranir eru í vegi 

fyrir því að hagsmunaaðilar hafi áhrif eftir ýmsum leiðum á stefnumótun opinberra 

aðila.  

Snellen heldur því þó ekki fram að stjórnmál muni hverfa úr upplýsingasamfélaginu 

heldur muni hlutverk þeirra færast meira í átt að uppbyggingu og viðhaldi stofnana þess. 
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Hitt hlutverk stjórnmálanna muni snúast um að skapa verklagsreglur og starfshætti fyrir 

þá aðila sem vinna að stefnumótun og framkvæmdaáætlunum.
43

  

Ítalski stjórnmálafræðingurinn og starfsmaður Framkvæmdastjórnar ESB, Andrea Ricci 

(2003) er ekki eins bjartsýnn fyrir hönd lýðræðisins. Hann hefur skoðað þróunina frá 

upphafi áttunda áratugarins og samkvæmt könnun á heimasíðum stjórnmálaflokka 

kemur fram hjá honum að heimasíðurnar einkennast meira af stefnumálum flokksins og 

áróðri en tvíhliða og málefnalegri umræðu.  Ricci bender á að nokkur skilyrði þurfi að 

uppfylla til að almenningur eigi möguleika á virkri stjórnmálaþáttöku í gegnum netið. 

Hann þurfi að hafa tíma, aðgang, þolinmæði, kunnáttu, tilgang, hvatningu og að 

jafnframt þurfi upplýsingar að vera fyrir hendi á netinu. Aðeins 8.2 % af 

stjórnmálaflokkunum höfðu sett upp staðlað form þar sem hægt var að senda inn 

spurningu um almenn eða sérstök málefni en hafa ber í huga að þessar upplýsingar eru 

frá 2003. Ricci vitnar í G. Satori (1993) sér til stuðnings þegar hann bendir á að sum 

málefni séu of flókin til að almenningur eigi að fá aðgang að þeim, að áríðandi og 

alvarleg málefni séu ekki fyrir reynslulausa sem vilja ekki endilega hafa góð áhrif  

heldur aðeins meiri áhrif. 
44 

 Þegar Ricci skrifaði þetta var bloggið að ryðja sér til rúms 

og innviðir netsamskipta hafa einnig þróast að öðru leyti. Mestar líkur eru á að fólk lesi 

bloggskrif annarra ef efni þeirra varðar sameiginleg hagsmunamál eða stjórnmál. 

Bloggið gegnir æ stærra hlutverki í fjölmiðlun þar sem bæði fréttaefni kann að vera sótt 

þangað og jafnframt hafa fjölmiðlar vísað til og vitnað í skrifin. Sérfræðingar og 

stjórnmálamenn blogga og komið hafa upp tilvik þar sem skrif hafa haft afdrifaríkar 

afleiðingar fyrir úrvinnslu mála og stjórnmálamenn. 
45

 

3.4  Stefnumótun í evrópsku upplýsingasamfélagi 

Að íslenskri stefnumótun koma einnig bæði sérfræðingar, stjórnmálamenn og aðilar 

stjórnsýslunnar. Fimm manna verkefnastjórn var sett á laggirnar til mótunar nýrrar 

stefnu um upplýsingasamfélagið fyrir árin 2008-2011 en stefnan var gefin út á UT-
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deginum í maí 2008. Mælanleg markmið eru hluti af framkvæmdaáætluninni. 

Rannsóknarmiðstöð Íslands sér um framkvæmd stefnunnar. Stefnan tekur mið af 

pólitískum áherslum en einnig stefnuyfirlýsingu hennar sem byggir á áliti Vísinda- og 

tækniráðs en samkvæmt lögum frá 2003 um Vísinda- og tækniráð skal stefna 

stjórnvalda í vísinda- og tæknimálum vera ákvörðuð af ráðinu. Sextán aðilar ráðsins eru 

skipaðir af forsætisráðherra en  þ.á.m. eru átta ráðherrar, fjórir frá samstarfsnefnd 

háskólastigs og tveir frá bæði Samtökum atvinnulífsins og tveir frá Alþýðusambandi 

Íslands. Undirbúningsvinna fyrir störf ráðsins er unnin af vísindanefnd sem heyrir undir 

menntamálaráðuneytið og tækninefnd sem heyrir undir iðnaðarráðuneytið.
46

 Eins og 

áður getur hefur Framkvæmdastjórn ESB þrjá ráðgjafahópa á vegum BEPA (Bureau of 

European Policy Advisers). Ein þeirra er GSPA (Group of Societal Policy Analysis) 

sem skilar áliti sem upplýsingasamfélagið heyrir undir. Hlutverk hópsins er að skila 

innleggi varðandi endurskoðun á evrópsku verlferðarsamfélagi ásamt tillögum að 

styrkingu á vettvangi evrópskra rannsóknarstarfa.
47

 Stefnurnar gilda til fimm ára en 

þróunin hefur verið hröð á síðustu árum í efnahagslífi álfunnar og ef endurskoðun og 

mat sem á sér stað fer það fram við vinnslu nýrrar stefnu. 

3.5  Árangursmat og lýðræðisleg þátttaka 

Segja má að árangursmat og endurskoðun á stefnum felist að hluta til í starfi sérfræði- 

og ráðgjafanefndanna því þær byggja álit sitt á stöðu mála á ýmsum sviðum 

upplýsingasamfélagsins en m.a. Eurostat safnar upplýsingum á þeim sviðum. 

Deildarskrifstofa Framkvæmdastjórnarinnar (Directorates General) fyrir 

upplýsingasamfélagið er ábyrg fyrir daglegri umsýslu en er valdalaus á sviði 

stefnumótunar. Álit sérfræðiteyma vega þungt við stefnumótunarvinnu 

Framkvæmdastjórnarinnar og aðstoðar við að henda reiður á þeim efnahagslegu og 

félagslegu þáttum sem taka verður mið af í því starfi. 
48 Af þeim þáttum eru efnahagslíf 
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og atvinnuleysi veigamestu þættirnir. Bæði hér heima og á meginlandinu hefur verið 

komið á fót upplýsingasíðu sem gegnir hlutverki tvíhliða samskipta. Áætlunin 

eParticipation sem fór af stað árið 2008 er ekki hluti að stefnumótuninni fyrir 

upplýsinga- og þekkingarsamfélagið en er með hjálp upplýsingatækninnar ætlað að auka 

lýðræðislega þátttöku, tengja almenning við stefnumótunina og gera gang 

ákvarðanatöku skiljanlegan öllum.
49

 Á vegum Framkvæmdastjórnarinnar er starfrækt 

upplýsingasíða þar sem almenningur og fyrirtæki hafa möguleika á að koma með 

ábendingar og athugasemdir varðandi stefnumótun á vefsíðu Framkvæmdastjórnarinnar 

(Your voice in Europe)
50

 en þar getur almenningur einnig haft samband og sótt 

upplýsingar (Interactive policy making).
51

  Til að auðvelda framkvæmd úrvinnslu svara 

notendur spurningalista og er tilgangur með niðurstöðum þeirra könnunar að auðvelda 

stefnumótun. Í apríl 2008 gaf Framkvæmdastjórn ESB út skýrslu í þremur hlutum sem 

var stöðuúttekt og árangursmat fyrir i2010 áætlunina: Preparing Europe´s digital 

future: i2010 Mid-Term Review. Þar er skoðuð framþróun síðustu tveggja ára innan 

ólíkra sviða upplýsingasamfélagsins: eInclusion, eGovernment, eHealth, nýsköpunar og 

rannsóknar- og þróunarstarfa en þar er einnig gerð úttekt á stöðu einstakra landa á öllu 

EES svæðinu.
52

  

Á Íslandi árið 2007 var sóst eftir skilvirku árangursmati frá sérfræðingum. Á milli þess 

sem að tvær síðustu útgáfur stefnanna frá Forsætisráðuneytinu komu út, sú fyrri fyrir 

2004-2007 og sú nýjasta fyrir 2008-2012, var ráðgjafafyrirtækið Capacent fengið til að 

gera úttekt á fyrri stefnu og skila árangursmati í skýrslu sinni.
53

 Í stefnunni frá 2008, 

Netríkið Ísland, eru mælanleg markmið með tímasetningum og skýrri ábyrgðaraðild 

varðandi hvert af settum markmiðum.
54

 Meðan á stefnumótunarstarfi nefndarinnar stóð 

á vegum Forsætisráðuneytisins hér á Íslandi var einnig fyrir hendi opin möguleiki á að 

koma ábendingum og sjónarmiðum varðandi upplýsingasamfélagið til skila á rafræna 
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stjórnsýsluvefnum island.is. Einnig var samráðshópur starfandi með 

stefnumótunarnefndinni sem skilaði framkvæmdaáætlun með forgangsröðuðum 

verkefnum og mælanlegum markmiðum.
55

  Í íslensku nefndinni voru fimm manns auk 

tveggja starfsmanna nefndarinnar. Í svokölluðum kjarnahópi voru tólf ráðuneytisstjórar 

og í ráðgjafahópi voru fjörtíu og þrír einstaklingar úr ýmsum geirum opinberra stofnana 

og samtaka.
56

  Árangursmat og greiningaraðferðir hafa þróast á síðustu áratugum í 

Bandaríkjunum en eftir 1985 hafa ákveðnir þættir einkennt stefnugreiningarferlið þar 

sem markmið eru endurskoðuð og gagnrýnd og lögð er áhersla á framtak og 

hagnýtistefnu með fjölþætta stjórnsýslu í brennidepli. Matið er framkvæmt af 

sérfræðingum og útbreiðsla svokallaðra MCDM (Multi Criteria Decision Making) 

staðla er að aukast en MCDM er hannað af International Society on Multiple Criteria 

Decision Making. M.t.t. ferlisins frá stefnumótun til framkvæmdar hefur kastljósið færst 

æ meira yfir á útfærsluna sjálfa. Með því hefur þungamiðjan færst á áhrif stefna og 

spurninguna um hvernig auka megi árangur þeirra. S. Nagel (1995) hefur bent á að 

skekkja í árangursmati geti stafað af tímabundnum efnahagslegum sveiflum og að alltaf 

hafi ríkt togstreita á milli áherslna á framleiðsluþætti annars vegar og hins vegar jafna 

dreifingu fjárveitinga. Forgangsröðunin getur breyst í takt við stig efnahagslegrar 

velmegunar. Matið geti því ráðist að nokkru leyti af efnahagsástandi á hverjum tíma.
57

 

3.6 Samantekt 

Sá þáttur stefnumótunar Framkvæmdastjórnar ESB á sviði upplýsingasamfélagsins sem 

snýr að þarfagreiningu og gagnvirkum samskiptum er í formi samráðs við ráðgefandi 

sérfræðinganefndir.  

Meðlimir tveggja stærstu ráðgefandi sérfræðingarnefnda, GEPA (Group of Economic 

Policy Analysis) og GSPA (Group of Societal Policy Analysis) eru nær allir 

háskólaprófessorar, utan einn sem er frá Alþjóðabankanum (World Bank). 

Sérfræðingarnir eru frá Bretlandi, Hollandi, Tékklandi, Þýskalandi, Frakklandi og 
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fjórum löndum við Miðjarðarhaf. Álit sérfræðinganna gegnir hlutverki við undirbúning 

og umræður hjá stjórnarnefnd Framkvæmdastjórnarinnar og við afgreiðslu hjá 

Evrópuþinginu og Evrópuráðinu. Á vefsíðum Framkvæmda-stjórnarinnar hefur 

almenningur möguleika á að koma sjónarmiðum sínum áleiðis (Your voice in Europe og 

Interactive policy making).  Samkvæmt áðurnefndri rannsókn James Svaras (1985) velta 

stefnur ekki síður á aðilum stjórnsýslunnar, framkvæmd hennar og útfærslu.  

Framkvæmdir á síðari stjórnsýslustigum eru þó ekki til skoðunar hér heldur aðeins 

stefnurnar sjálfar. Þó er ljóst að forsendur landanna til útfærslu eru afar misjafnar enda 

eru mælanleiki, ábyrgðaraðild, tímasetningar og skilvirkt árangursmat ekki nákvæmlega 

skilgreind og afmörkuð í stefnunni i2010 frá Framkvæmdastjórninni. Hjá nefndinni er 

vann á vegum Forsætisráðuneytisins á Íslandi við stefnuna Netríkið Ísland hefur orðið 

mikil framför á því sviði en nánar verður vikið að því seinna.  Faglegur grundvöllur,  

möguleiki á gagnvirkum, lýðræðislegum samskiptum ásamt ákvæðum um skýrt 

afmörkuð og skilgreind atriði útfærslu eru þættir sem gegna hlutverki við mat á stefnum 

upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins eins og lögð er áhersla á í fræðilegri umfjöllun 

um stefnumótun. 

4.  Evrópskur jarðvegur stefnumótunar 

Hnattvæðingin hefur verið einkennandi fyrir síðustu ár. Hlutfall atvinnulausra hefur 

minnkað í Evrópu þó bilið á milli þeirra sem eru efnahagslega betur og verr settir hafi 

aukist og þróun efnahagsmála og upplýsingatækninnar er ör. Í næstu köflum verður 

kastljósinu beint að efnahagslegum bakgrunni stefnumótunar fyrir upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagið. Hnattvæðingin eykur veg upplýsingasamfélagsins en hún byggir 

að töluverðu leyti á upplýsingatækni. Efnahagslegt ástand og samkeppni við bandarískar 

og asískar alþjóðasamsteypur um markaðsráðandi stöðu hefur einnig áhrif. 

Lissabonsáttmálinn frá árinu 2000 og atvinnumál eru enn fremur mikilvægir þættir. 

Jafnframt verða kynntir sérfræðingahópar á vegum Bureau of European Policy 

Advisers, auk ISTAG og Vísinda- og tækniráðs en hóparnir gegna ráðgefandi hlutverki 

við stefnumótunina. Þeir þættir sem mynda bakgrunn og grundvöll fyrir stefnumótun 

varðandi málefni upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins eru upplýsandi um forsendur 

markmiða og geta gefið skýrar vísbendingar um ástæður forgangsröðunar. 
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4.1  Hnattvæðing  

The process of globalisation has brought significant benefits to many people 

across the world. However, without a system of effective global governance 

the current model is generating unbalanced outcomes and is not likely to lead 

to global sustainable development. The benefits of globalisation are not 

shared equally across all countries and groups. 

     European Commission: Employment, Social Affairs & Equal Opportunities 

 

Þegar lýsa á evrópskum samfélögum sem vestrænum nútímahagkerfum ber hæst tvö 

margþætt safnheiti: upplýsingasamfélag og hnattvæðing. Hugtakið hnattvæðing hefur í 

sér skírskotun til æ meiri rafrænna samskipta og tenginga í eitt alþjóðlegt samfélag fleiri 

þjóða. Samkvæmt David Held og Anthony McGrew (2000 og 2002) hefur 

hnattvæðingin fjögur einkenni: 1) efnahagsleg, stjórnmálaleg og félagsleg starfsemi fer 

á milli landa og heimsálfa, 2) vörur, þjónusta, vinnuafl, fjármagn og menning flæða 

þvert á landamæri í meira mæli, 3) þróuð og hnattræn boðskipta- og samgöngukerfi 

auðvelda og auka margfalt hraðan í vörudreifingu, miðlun upplýsinga og hugmynda á 

öllum sviðum auk samskipta fólks og 4) þetta aukna víðfeðmi, umfang og aukinn hraði 

minnkar þýðingu fjarlægðar. Áhrif af ákveðnum atburðum og aðstæðum geta verið 

staðsett víðs fjarri, línurnar geta dofnað á milli lífsskilyrða á afskekktum svæðum og í 

heimsborgum og tengingar á milli hópa af öðru þjóðerni eru mögulegar en þetta mun 

leiða til fjölþættari og flóknari áhrifa. 
58

 

Samkvæmt upplýsingum á vefsíðum Framkvæmdastjórnar ESB í febrúar 2008 er með 

hnattvæðingu átt við framsækinn samruna markaðssvæða og samfélaga. Árið 2004 

skilaði WCSDG (World Commission on the Social Dimension of Globalisation) skýrslu 

til Framkvæmdastjórnarinnar sem leggur áfram áherslu á að efnahagslegar og 

félagslegar framfarir verði samstíga og að þörfum allra samfélagshópa sé sinnt. World 
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Commission on the Social Dimension of Globalisation er sjálfstæð stofnun sem var 

komið á fót af ILO, Alþjóðavinnumálastofnuninni.
59

  

Ríkur þáttur í vexti upplýsingasamfélaga er hnattvæðing sem hefur miklar 

samfélagsbreytingar og tilfærslu á fjármagni í för með sér. Í skýrslu sinni Is Social 

Europe fit for Globalisation? komast þeir Begg, Draxler og Mortensen (2008) einnig að 

þeirri niðurstöðu að stýra þurfi afleiðingunum af bæði þeim kostum og göllum sem 

hnattvæðingin hefur í för með sér. Í þessu sambandi þarf m.a. að hafa eftirfarandi þætti í 

huga: Í fyrsta lagi dreifist ávinningur af hnattvæðingunni ekki jafnt á þjóðfélagshópa, 

svæði og lönd. Í öðru lagi er útlagður kostnaður mestur í upphafi en ávinningurinn 

kemur í ljós á löngum tíma og í þriðja lagi kemur árangurinn ekki sjálfkrafa heldur þarf 

að endurskoða og skapa réttu aðstæðurnar m.t.t samkeppnishæfni, laga og reglugerða og 

félagslegra þátta. Félagslegar afleiðingar telja höfundar skýrslunnar helst vera 1) 

skipulagsbreytingar í iðnaði og einnig svæðisbundin áhrif, 2) tekjuójöfnuð og aukna 

fátækt,  3) breytingar á atvinnuumhverfi og  4) annaðhvort félagslega samheldni eða 

stafræna misskiptingu. Stefnumótuninni er því ætlað að finna lausn á því hvernig 

evrópskt efnahagslíf verður best samkeppnishæft m.t.t. hnattvæðingar, í öðru lagi 

hvernig framkvæmd nauðsynlegra breytinga yrði best háttað og síðast en ekki síst að 

móta ytra umhverfi, aðlaga stjórnsýsluna og búa í haginn fyrir sjálfbæra þróun bæði í 

Brussel og hjá aðildarríkjunum.
60

  

4.2  Norður-ameríska eða evrópska módelið. 

Afskiptaleysisstefnumaðurinn (Laissez-faire) Frank Vibert (2007) telur í bók sinni The 

Rise of the Unelected, Democracy and the New Separation of Powers að markaðsöflin 

geti leyst stjórnvöld af hólmi og að þau séu í raun hæfari til að leysa verkefni 

stjórnsýslunnar. Þau geti t.a.m. unnið saman þvert á landamæri en það geti stjórnvöld 

ekki. Vibert telur að vegna hæfni markaðsaflanna eigi þess vegna ekki að setja skorður 
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af neinu tagi í formi laga eða reglugerða og umsvif ríkisvalds eigi  að hverfa. 
61

  Þegar 

tekið er  mið af Evrópu eru umsvif ríkisins minni í Bandaríkjunum en margt bendir til 

að samhliða litlum ríkisafskiptum hafi einnig lýðræðisleg þátttaka sterka tilhneigingu til 

að verða minni. Í þessu sambandi er bent á sterkara ríkisvald og meiri kosningaþátttöku 

á Norðurlöndunum samanborið við kosningaþátttöku í Bandaríkjunum. Þannig má búast 

við að auknu valdi markaðarins og hnattvæðingunni fylgi breytingar á lýðræðishefðum. 

Þó að markaðsvæðing og hnattvæðing verði lögð að jöfnu er þó ekki hægt að fullyrða 

um þetta verði þróunin og að aðeins ein tegund af kapítalsima sé til. Í ritinu Varieties of 

Capitalism í umsjón P.A. Hall og D. Soskie (2001) voru samfélög greind annaðhvort í 

hrein eða samfélagsleg markaðshagkerfi. Í síðarnefnda hópnum eru Norður-

Evrópulöndin, Holland, Belgía, Sviss, Austuríki og Japan. Þar standa stjórnvöld sterkar 

og hafa stundum sjálfstæð markmið óháð hagnaðarsjónarmiðum. Önnur einkenni 

samfélagslegra markaðshagkerfa felast í að samráðskerfi, langtímasjónarmið, 

vinnuvernd, starfsmenntun, launþegahreyfingar og samtök fyrirtækja eru sterkari en 

markaðshagkerfið er samofið samfélagsgerðinni. 
62

 

Ólíkar leiðir hafa verið farnar í lífskjarasamanburði landanna, t.a.m. samanburði á 

hlutfalli þjóðtekna til velferðarmála, heilsugæslu eða menntamála, fjölda barna undir 

fátækarmörkum eða tíðni glæpa og refsinga svo nokkuð sé nefnt. Lífskjör eru almennt 

talin jafnari í samfélagslegum markaðshagkerfum og ljóst er að áherslur, aðferðir og 

forgangsröðun innan stefnumótunar eru ekki þau sömu beggja vegna við Atlantshaf. 

Sem mælikvarða á mismunandi lífskjör í samfélagslegu og hreinu markaðskerfi má 

nefna mismunandi hlutfall af VLF (vergri landsframleiðslu) til velferðarútgjalda á íbúa 

eða heildarútgjöld til velferðar. 
63

 

4.3  Atvinnumál og Lissabonyfirlýsingin 

Samkeppni, atvinna, félagslegar framfarir og sjálfbært umhverfi voru allt lykilatriði 

yfirlýsingarinnar frá leiðtogafundinum í Lissabon árið 2000 og þar sem stefnan var tekin 
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á: „the most competitive and dynamic knowledge-driven economy by 2010” 

Meginmarkmiðið var því bæði að styrkja efnahagsstöðu  og samkeppnishæfni í ESB-

löndunum og að auka atvinnu og félagslega samheldni og þátttöku. Í yfirlýsingunni er 

því gert ráð fyrir lýðfræðilegum breytingum vegna hækkandi meðalaldurs hjá 

Evrópubúum og auknu vægi á æ meira aðkallandi umhverfismál.
64

 

Atvinnuleysi hefur minnkað í Evrópusambandslöndunum og er nú 2008 að meðaltali 7,3 

% en var 8,8 % árið 2004. Atvinna hefur þó aukist meira hjá eldra fólki en yngra en 

búist er við að um 7 milljónir starfa hafi orðið til innan ESB á árunum 2006-2008. Eins 

og staðan er í dag hefur hagvöxtur aukist í þessum löndum og verðbólga er áfram um 2 

% þó að blikur séu á lofti í þeim málum.
65

 Þó að atvinnuleysi í Evrópu hafi farið 

minnkandi er það enn í dag meira en í Japan og Bandaríkjunum og athyglisverður þáttur 

er að laun ófaglærðra hafa farið lækkandi og bilið á milli ríkra og fátækra hefur vaxið. 

Stærri hópur en áður býr við minni kaupmátt og lakari grundvöll fyrir menntun og aðra 

vaxtarmöguleika. 
66

 Þó eru teikn á lofti um að stefnan sem lagður var grundvöllur að í 

Lissabon hafi að sumu leyti borið árangur.
67

 En nauðsyn stefnumótunar er bæði af 

efnahagslegum, menningarlegum og félagslegum toga.   

4.4 Álit til undirbúnings stefnumótunar á meginlandinu.   

Auk hinna þriggja ráðgefandi nefnda sem starfa undir forystu Bureau of European 

Policy Advisers skilaði sérstök tækninefnd ISTAG (Information Society Technologies 

Advisory Group) einnig áliti árið 2006 Shaping Europe´s Future through ICT sem hafði 

hlutverki að gegna við stefnumótunina. Hér rætt um upplýsingatækni sem 

grundvallarforsendu fyrir upplýsinga- og þekkingarsamfélagi. Í skýrslunni koma fram 

staðreyndir og viðhorf sem eru í takt við stefnumótun upplýsinga- og 
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þekkingarsamfélagsins og er helsta inntak hennar því kynnt hér. Tilgangur skýrslu 

ISTAG var að kortleggja og kynna það framtíðarhlutverk sem upplýsinga- og 

fjarskiptatækni mun hafa í evrópsku efnahagslífi og samfélagi. Sérstaklega liggur 

áherslan á þróunarverkefni sem skapast þegar evrópskt samfélag færist í átt að aukinni 

hagsæld og sjálfbærum vexti. Þegar skýrslan kom út árið 2006 var bent á að í helstu 

samkeppnislöndum ESB, þ.e. í Japan og Bandaríkjunum er um 30 % af því 

heildarfjármagni sem fer í rannsóknir, eyrnamerkt upplýsingatækni og miklar líkur 

benda til þess að bæði Kína og Kórea muni leggja hlutfallslega meira fjármagn í 

þróunarverkefni á þessu sviði en Evrópusambandslöndin.  Framlag Evrópu var um 18 %  

árið 2006. Í skýrslunni eru færð rök fyrir því hversu mikilvægt það er að auka og 

innleiða upplýsingatækni fyrir framtíð ESB-landanna. Grundvöllurinn fyrir hagnýtingu 

tæknilegra framfara og útfærslu þeirra í endanlegar upplýsingatækniafurðir byggist á 

rannsóknum og þróun. Rannsóknar- og þróunarstarf liggur einnig til grundvallar 

þverfaglegri nýsköpun sem getur brúað bilið milli ólíkra fagsviða og nýtt árangur sem 

hefur náðst á öðrum sviðum. Til að bæta og auka hæfni og afköst til þróunar á sviði 

upplýsingatækni setur ISTAG fram nokkrar tillögur til framkvæmdaráætlunar með það 

fyrir augum að virkja bæði opinbera aðila og einkaaðila til fjárfestingar á þessu sviði. 

ISTAG hvetur meðlimi allra ESB-landanna til þess að stuðla að fjárfestingum í 

rannsóknum innan upplýsinga- og tæknigeirans en af þeim sökum þarf 

viðskiptaumhverfið að færast nær því að hafa ráðandi markaðsstöðu fyrir afurðir 

nýsköpunar á mikilvægum sviðum. Hér er m.a. átt við framtak á sviðum er lúta að 

heilsu, öldrun, samgöngum, framleiðslu, orkumálum, umhverfismálum, öryggismálum 

og rafrænum upplýsingum. Einnig er mælt með skattaívilnunum, innkaupum og 

innleiðingu tækniafurða hjá opinberum aðilum. Auk þess er lagt til að iðnaðurinn og 

aðilar úr hinu akademíska rannsóknarumhverfi vinni í sameiningu að stefnumótun og 

framkvæmdaáætlunum og að Framkvæmdastjórnin hafi það hlutverk að vinna að frekari 

samræmingu á stefnum ríkistjórna og rannsóknarverkefnum. Til að forgangsraða 

fjárfestingum ber að skoða eftirspurn markaðarins eftir tækninýjungum en einnig hvar 

evrópsk sérhæfing og framleiðslugeta liggur. ISTAG bendir á að mikilvægt er að 

umhverfið sé hagstætt m.t.t. laga og reglugerða fyrir sjálfbærni og efnahagslegan vöxt á 

grundvelli tækninýjunga. Í fyrsta lagi þarf að innleiða gæðastaðla og í öðru  lagi þarf að 

bregðast við hamlandi lagasetningum. Niðurstaða ISTAG er sú að ef forða á 
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Evrópulöndunum frá vaxandi samdrætti og niðursveiflu verði þau að byggja upp og laga 

efnahagslífið að nýjum verkefnum en vöxtur og framfarir geta aðeins orðið á sviði 

upplýsinga- og fjarskiptatækni.
68

  

4.5  Álit til undirbúnings stefnumótunar á Íslandi.  

Á Íslandi gegnir Vísinda- og tækniráð tilsvarandi ráðgefandi hlutverki og evrópsku 

sérfræðinganefndirnar og er það því einnig hluti af þeim bakgrunni sem stefnumótun 

varðandi upplýsinga- og þekkingarsamfélagi stendur á og sem er til umfjöllunar í 

þessum kafla. Samkvæmt lögum frá 2003 um Vísinda- og tækniráð skal skal ráðið taka 

þátt í mótun stefnu stjórnvalda til þriggja ára. Forsætisráðherra skipar sextán aðila þar af 

er helmingurinn ráðherrar, fjórir frá samstarfsnefnd háskólastigs og fjórir frá 

atvinnuvegunum. Undirbúningsvinna fyrir störf ráðsins er annars vegar unnin af 

vísindanefnd frá Menntamálaráðuneytinu og hins vegar af tækninefnd frá 

Iðnaðarráðuneytinu.
69

 Í vísindanefnd 2006-2009 sitja ellefu manns, þar af fimm 

prófessorar frá háskólunum en aðrir frá rannsóknarstofnunum. Fimm aðilar úr 

vísindanefnd sitja einnig í tækninefnd sem annars hefur á að skipa sérfræðingum úr 

atvinnulífinu.
70

 Rannsóknarmiðstöð Íslands sér hins vegar um framkvæmd af stefnu 

ráðsins og hefur yfirsýn yfir rannsókna- og þróunarstarf í landinu. Rannsóknarmiðstöðin 

hefur umsjón með alþjóðlegum samstarfsverkefnum og sjóðum ásamt því að hafa 

ráðgefandi hlutverk. Vísinda- og tækniráð Forsætisráðuneytisins samþykkti stefnu sína 

fyrir árin 2006-2009 í júní 2006 og var hún gefin út sama ár. Í upphafi 5. kafla 

stefnuritsins sem m.a. fjallar um upplýsingasamfélagið kemur fram sú stefna að koma 

Íslendingum í fremstu röð með hagnýtingu upplýsingatækninnar og í þeim tilgangi 

hvetur ráðið til tvennskonar aðgerða: í fyrsta lagi að á sviði upplýsingatækni vinni 

fyrirtæki í auknum mæli með ríkisaðilum, m.a. fyrir tilstilli útboða og taki þannig þátt í 

aðlögun og þróunarverkefnum og í öðru lagi að tryggja með aðkomu ólíkra aðila að 

fyrir hendi verði traustar háhraðatengingar á samkeppnishæfu verði. Ráðið tekur fram 
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bæði í áherslum sínum og í framtíðarsýn að bæði aðilar atvinnulífsins og ríkið þurfi að 

stilla saman strengi til að ná sem bestum árangri á sviði tækni og vísinda.
71

 

Í greinargerð frá haustfundi Vísinda- og tækniráðs í desember 2007 var hvatt til 

samvinnu ólíkra hagsmunaaðila á bæði alþjóðlegum og innlendum grundvelli með 

hliðsjón af fjárfestingum og nýsköpuna í atvinnulífinu. Sérstaklega voru rannsóknir á 

sviðum sem ráðið taldi að gætu falið í sér tækifæri og verðug verkefni vegna 

umhverfisbreytinga, sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda, þróunar menntakerfisins, 

heilbrigðismála og lyfjatækni. Auk þess á sviði íslenskrar menningar og samfélags og 

nýsköpunar á sviði menningarstarfsemi og afþreyingar.  
72
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5.  Markmið og stefnur stjórnvalda og samtaka 

Í fimmta kafla verður fjallað um stefnumarkmið stjórnvalda og stefnur þeirra bornar 

saman. En auk Framkvæmdastjórnarinnar, nefnda hennar og íslensku ráðuneytanna, þ.e. 

Forsætisráðuneytisins, koma einnig fleiri aðilar sem ekki teljast til stjórnvalda að 

stefnumótun varðandi málefni upplýsingasamfélagsins. Hér má nefna opinberar 

vísindastofnanir og menningarstofnanir auk annarra evrópskra samtaka sem starfa á 

faglegum og þverfaglegum grunni. Með stefnum fagaðila og annarra hagsmunasamtaka 

koma aðrar áherslur og önnur sýn á málefni upplýsingasamfélagsins í ljós og til auka 

skilning og fá meiri breidd í umfjöllunina eru þær einnig kynntar hér til sögunnar. 

Aðaláherslan er þó á i2010 og Netríkið Ísland sem eru núgildandi stefnur stjórnvalda. 

Eftir kynningarkaflana eru niðurstöður samanburðar á þessum tveimur gildandi stefnum 

kynntar en hann er grundvallaður á kerfisbundinni skráningu á skilgreindum 

efnisatriðum og sýnir hversu samstíga stefnumótun ESB og íslenskra stjórnvalda hefur 

verið. Komandi kaflar munu því leiða í ljós hvort ólíkra sjónarmiða gæti í  markmiðum 

stjórnvalda og hvaða hagsmunir hafa fengið forgang  við stefnumótunina.   

5.1.  i2010 – European Commission 

Þegar ráðherraráðið hittist í Lissabon árið 2000 til myndunar nýrrar stefnuskrár varð 

áherslan lögð á grósku og samkeppnishæfni fyrir tilstuðlan upplýsingartækninnar. Árið 

2005 gaf Framkvæmdastjórnin út rammaáætlunina i2010 en áætlunin nær til ársins 

2010. Rammaáætlunin miðaði að því að stuðla að opnu og samkeppnishæfu rafrænu 

umhverfi efnhagslífsins. Jafnframt því er lögð áhersla á að auka almenn lífsgæði og gera 

upplýsingatækni aðgengilega fyrir alla samfélagshópa. Fyrirrennarar þessarar áætlunar 

voru eEurope 2002 sem var gefin út 1999 og þá voru helstu markmið þríþætt: í fyrsta 

lagi öruggt en ódýrara og hraðvirkara Internet, í öðru lagi átti að stefna að því að 

fjárfesta í kunnáttu og fólki og í þriðja lagi átti að hvetja til notkunar internetsins. 

eEurope Actionplan fylgdi í kjölfarið árið 2000. Árið 2002 kom út áætlunin til ársins 



 

 

 

 

 

  45  

2005,  eEurope 2005 og framkvæmdaáætlunin sama ár.  Aðalinntak áætlunarinnar 

varðaði háhraðanet, netnotkun, þróun fylgibúnaðar og þjónustu. Þá var stefnan einnig að 

félagslega einangraðir hópar gætu notið góðs af upplýsingatækni. 
73

 

5.1.1. Stefna Framkvæmdastjórnar ESB  

Í þremur yfirmarkmiðum i2010 áætlunarinnar felst sú heildarframtíðarsýn að allir eigi 

kost á hagkvæmum aðgangi að sameiginlegu neti þar sem framboð er á þjónustu og 

upplýsingum og að jafnframt sé tæknilegri forystu náð með nýsköpun og þróun í 

samvinnu við fjárfesta og framleiðendur. Stefnan í rannsóknar- og þróunarmálum er 

sem fyrr að stilla saman krafta í átt að auknum slagkrafti og bættum árangri á 

samkeppnisgrundvelli með því að forgangsraða, auka samvinnu, samræmingu og 

samnýtingu rannsókna og þróunar.  Það má álykta sem svo að Evrópa sem eitt 

vísindasvæði sé í rökréttu samhengi og samræmi við hið evrópska fjórfrelsi vegna þess 

að m.a. hreyfingar á mannauði, viðskiptum, fjármagni og iðnaði ganga þvert á 

landamæri. Fjárfestingar og framleiðsla byggjast að miklu leyti á niðurstöðum og 

árangri á sviði rannsókna og þróunarstarfa. Í stefnunni eru nefndar þrennskonar 

starfsaðferðir og umhverfi fyrir fjármögnun þróunarverkefna: í fyrsta lagi fjárveitingar 

eftir forgangsröðun rannsóknarstofnana, í öðru lagi við sameiginlega fjármögnun 

einkageirans og hins opinbera og í þriðja lagi fjármögnun í gegnum viðskipti hins 

opinbera og kaup á tækninýjungum. Varðandi ytra viðskiptaumhverfi kemur fram í 

stefnunni að styrkja þurfi umhverfi rafrænna viðskipta, efla upplýsingatækni og greiða 

leið sprotafyrirtækja en allt eru þetta skref á leið til samkeppnishæfara evrópsk 

viðskiptaumhverfis. Jafnstór þáttur er mannauður og menntun á öllum stigum. Í 

stefnunni er lögð áhersla á útbreiðslu upplýsingalæsis og á almennt hærra 

menntunarstig, þar með talið fjar- og endurmenntun. Þar kemur einnig fram að eitt af 

auknum hlutverkum upplýsingatækni snýr að almennum lífsgæðum og varðar 

sérstaklega öryggismál, umhverfismál og heilsugæslu. Með rafrænum samskiptum í 

heilsugæslu má bæði bæta þjónustu, afköst og hagkvæmni. Aukin hagkvæmni er einnig 
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jákvæð afleiðing rafrænnar stjórnsýslu en útbreiðsla hennar er eitt af þremur 

markmiðum stefnunnar í samfélagsmálum. Annað markmið á því sviði er varðveisla og 

framsetning menningar og menningararfsins á rafrænu formi og áætlanir eru gerðar í því 

augnamiði.
74

 Það þriðja og síðastnefnda á samfélagssviðinu lýtur að aðgengismálum en 

hér skal athygli vakin á því að aðgengismál og svokallað opið aðgengi (e. open access) 

eru tvö ólík málasvið. Aðgengi fyrir alla eða félagsleg samheldni (e. eInclusion) miðar 

að því að virkja alla þjóðfélagshópa til þátttöku í samfélaginu, óháð menntun, atvinnu 

og búsetu í þeim tilgangi að fyrirbyggja stafræna misskiptingu (e. digital divide).
75

 Þessi  

liður er mikilvægur bæði innan Evrópu og utan þar sem staða í þróunarlöndunum hefur 

einnig þýðingu. Þróunin síðustu ár hefur verið sú að útlínur menningar- og 

markaðssvæða landa eru að færast til og dofna en bilið að breikka á milli efnahagslega 

vel og illra stæðra samfélagshópa. Þ.a.l. krefst þessi þróun í átt að stafrænni 

misskiptingu mótaðgerða í auknum mæli. Til grundvallar þessu liggja fjölmargar 

ástæður. Í fyrsta lagi hækkar meðalaldur Evrópubúa óðum og innan fárra ára verða 

aldraðir hlutfallslega stór hópur neytenda. Rafræn stjórnsýsla og heilsugæsla verður 

mikilvægari. Í öðru lagi þarf að vinna á móti mótun jaðarhópa sem eru einangraðir af 

annaðhvort líkamlegum eða landfræðilegum ástæðum. Þættir svo sem fátækt, 

vanþekking, réttindaleysi, mismunun og glæpir mynda ekki stöðugt og sjálfbært 

umhverfi fyrir örugg viðskipti og atvinnustarfsemi. Í þriðja lagi eru ný markaðssvæði og 

neytendahópar eftirsóknarverðir. Áætlunin um félagslega samheldni miðar að þessu og 

er mótvægisaðgerð við stafræna misskiptingu. Í fjórða lagi geta hugmyndir og 

einkaframtak þeirra sem hefur tekist að skapa sér eigið lifibrauð orðið að lífvænlegum 

sprotafyrirtækum. Í þróunarlöndum hefur það t.a.m. gerst að endurvinnsla fór að gegna 

töluverðu hlutverki fyrir sjálfbærni ákveðinna stærri fyrirtækja en endurvinnslan hafði 

öll byggst á einkaframtaki réttinda- og atvinnulausra. Mörg dæmi eru um það að 

tækifæri sem felast í þörf fyrir ákveðnar vörur eða þjónustu getur verið hulin fyrir þeim 

sem að starfa í öðru umhverfi.
76

 Þýðing og samantekt á i2010 er að finna í viðauka en 
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samanburður á stefnunni og stefnum Menntamálráðuneytis og Forsætisráðuneytis 

varðandi upplýsinga- og þekkingarþjóðfélagið er að finna í kafla 5.3. 

5.2  Stefna íslenskra stjórnvalda 

Hérlendis sem og á meginlandinu hafa verið gefnar út stefnur á u.þ.b. fjögur ára fresti. Í 

kjölfarið á yfirlitsskýrslu sem Menntamálaráðuneytið gerði um málasvið sín árið 2005 

undir yfirskriftinni Menning, menntun og vísindi, gaf ráðuneytið út ritið Áræði með 

ábyrgð árið 2005 sem var stefna um upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 

2005-2008. Frá Forsætisráðuneytinu hafði annars vegar komið árið 2004 Auðlindir í 

allra þágu : stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004-2007 og hins vegar 

Vísinda- og tæknistefna 2006-2009 en stefna stjórnvalda á sviði rannsókna og þróunar 

skal vera grundvölluð á áliti Vísinda- og tækniráðs. Í nóvember 2007 sendi Capacent frá 

sér skýrslu um úttekt á framkvæmd stefnunnar Auðlindir í allra þágu frá 2004 með 

árangursmati og tillögum um úrbætur við stefnumótun. Í apríl 2008 leit nýja stefnan, 

Netríkið Ísland dagsins ljós og gildir hún til ársins 2012. Stefna Framkvæmdastjórnar 

ESB i2010 kom út árið 2005 og nær til 2010 en til að hafa sömu ár til samanburðar og 

greiningar fyrir hönd íslensku stefnunnar eru stefnurnar Áræði með ábyrgð og Auðlindir 

í allra þágu teknar með og kynntar hér.   

5.2.1  Menntamálaráðuneytið. Áræði með ábyrgð 2005-2008 

Í Áræði með ábyrgð er stefna Menntamálaráðuneytisins birt í þriðja sinn. 

Forsætisráðuneytið gaf út stefnu Vísinda- og tækniráðs fyrir 2006-2009 en 

Menntamálaráðuneytið skipar vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs og sér um 

framkvæmd þeirrar stefnu í vísinda- og rannsóknarstarfsemi sem heyrir undir það en 

hún er annars í höndum Rannsóknarmiðstöðvar Íslands. Úthlutunarstefna 

Rannsóknasjóðs á rætur sínar að rekja til Vísinda- og tækniráðs. Í Áræði með ábyrgð, 

kemur fram í inngangi að um 500 millj. var varið til upplýsingatækniverkefna á árunum 

2000-2005 og þar er jafnframt upplýsingalæsi skilgreint. Stefnumarkmiðin voru sett 
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fram í fimm málaflokkum er lutu að siðferði á netinu, breyttum starfsháttum, stafrænu 

efni, fjarskiptamálum og aðgengismálum.
77

 Þessi markmið eru öll beint eða óbeint 

einnig að finna í Netríkinu Ísland frá 2008.  

5.2.2  Forsætisráðuneytið  - Auðlindir í allra þágu  og skýrsla Capacents 

Forsætisráðuneytið hefur gefið út tvær stefnur á síðustu árum:  Vísinda- og tæknistefnu 

2006-2009 og árið 2005 kom út Auðlindir í allra þágu : stefna ríkisstjórnarinnar um 

upplýsingasamfélagið 2004-2007. Yfirlýst aðalmarkmið í þessarri stefnuskrá var fyrst 

og fremst á þá leið að
 
Íslendingar yrðu fremstir meðal þjóða í að nota upplýsingatækni 

til vaxandi hagsældar og bætts mannlífs. Andi stefnunnar er gefinn skýrt til kynna í því 

sem í ritinu er kallað þungamiðja og framtíðarsýn: 

“Einstaklingur búi við fjölbreytt tækifæri í lýðræðissamfélagi sem er í fararbroddi 

í nýtingu upplýsingar og þekkingar. Svigrúm verði fyrir alla til að þroskast, öðlast 

aukin lífsgæði og axla ábyrgð. Til að ná þessum markmiðum verður að nýta þau 

sóknarfæri sem felast í styrkleika og sérkennum lands og þjóðar. Örugg og öflug 

upplýsingatækni eru verkfæri til þess.     

  Forsætisráðuneytið, Auðlindir í allra þágu,. 

Fjögur áherslusvið mynduðu saman stefnuna og fólust þau í fyrirsögnunum: tækifæri, 

ábyrgð, öryggi og lífsgæði. Með hverju markmiði er gefið upp hvaða ráðuneyti er 

ábyrgt fyrir framkvæmdinni. Í fyrsta lagi á að auka tækifæri fyrirtækja og einstaklinga 

til rafrænna samskipta og til viðskipta alltaf og alls staðar en einnig til að miðla og 

sækja þekkingu. Þá er talað um að upplýsingatækniiðnaður og þekkingariðnaður geti 

orðið burðarafl í atvinnulífinu. Undir liðnum ábyrgð en því er beint til allra  

forystumanna í landinu að þeir séu leiðandi afl, hafi samstarf og beri ábyrgð á því að 

allir þegnar landsins geti nýtt sér upplýsingatæknina til framdráttar. Þessu er bæði beint 

til menntakerfisins, einstaklinga og atvinnurekenda. Vakin er athygli á hinni stafrænu 

gjá og að nauðsynlegt sé að allir fái tækifæri til að læra að nota upplýsingatæknina og 

einnig er fjallað um aðgengi. Í þriðja lagi er talað um öryggi en traust háhraðanet á 
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sanngjörnu er þar nauðsynleg forsenda auk verndunar fyrirtækja og einstaklinga. Fjórða 

atriðið varðar lífsgæði og það að nýta upplýsingatæknina á ýmsum sviðum 

samfélagsins: á sviði menntunar, menningar og heilbrigðismála. Meginmarkmið og 

leiðir lúta í heild að menntun og vísindum, menningu, umhverfismálum, 

heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu.
78

 Þegar áætlunin Auðlindir í allra þágu var gefin 

út hafði það verið yfirmarkmið ríkisstjórnarinnar á þessu sviði frá 1996 að Íslendingar 

yrðu leiðandi afl í átt að betra mannlífi og meiri hagsæld með nýtingu upplýsingatækni.  

Frá þeim tíma hafði ágætur árangur náðst á ýmsum sviðum en veikasti hlekkurinn lá í 

fjarskiptakerfinu þar sem háhraðatengingu skorti víða um land.  Stærstu tækifærin voru 

talin felast í nýsköpun en með markmiðunum voru nefndar leiðir að þeim og 

ábyrgðaraðild sem skiptist á milli ráðuneyta. Aðilar hjá Capacent ráðgjöf voru ráðnir til 

að gera úttekt og árangursmat haustið 2007. Eins og fram kom í úttekt Capacent hafði 

nokkur jákvæð framþróun átt sér stað, einkum á sviði rafrænnar stjórnsýslu svo sem 

með uppsetningu Island.is og á sviði rafrænna innkaupa. Af þeim 64 markmiðum sem 

hægt hafði verið að greina í stefnunni voru 41 annaðhvort langt komin eða lokið. Af 

þessum markmiðum gaf Capacent fimm markmiðum hæstu einkunn og 25 hlutu 

næsthæstu einkunn. Til að hafa náð betri árangri með stefnuna í Auðlindir í allra þágu, 

hefði nákvæmari skilgreining á markmiðum, forgangsröðun, aukin vitund og virk 

þátttaka ráðuneyta og stofnana ásamt auknu eftirlitshlutverki verkefnisstjórnarinnar 

verið til framdráttar. 
79

 

5.2.3 Forsætisráðuneytið. Netríkið Ísland 

Sú framtíðarsýn sem birtist í stefnuritinu Netríkið Ísland sem tekur við af Auðlindir í 

allra þágu er á svipuðum nótum og á þá leið að Íslendingar eigi að verða fremstir meðal 

þjóða hvað varðar lífskjör og samkeppnisstöðu atvinnulífsins. Þar kemur einnig fram að 

forsenda þess sé nýting upplýsingatækninar í því skyni að nútímavæða og einfalda 
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stjórnsýslu og einnig til að bæta og auka skilvirkni og þjónustu en í rafvæðingunni 

liggur töluverður sparnaður. Í stefnunni koma fram þættir sem bera merki um meiri 

nákvæmni í markmiðssetningu og sýna framþróun í stefnumótunarstarfi. Það sem helst 

greinir nýju stefnuna frá þeirri fyrri eru forgangsröðuð, tímasett og mælanleg markmið 

með 67 sundurliðuðum undirmarkmiðum ásamt ábyrgðaraðila þar sem gefið er upp 

hvaða ráðuneyti er ábyrgt fyrir hverju þeirra. 

Það markmið sem að liggur að baki stefnunni fyrir 2008-2012 er sem fyrr að 

„Íslendingar verði fremstir meðal þjóða” í nýtingu upplýsingatækni og á sviði rafrænnar 

stjórnsýslu. Í stefnumótunarferlinu var stefnt að stuttri og hnitmiðaðri stefnu með 

markmiðum sem á að endurskoða árlega.  Þrjár meginstoðir stefnunnar eru: þjónusta, 

skilvirkni og framþróun. Með þjónustumarkmiðinu er stefnt að einni heildargátt sem 

þjónustar almenning og fyrirtæki á sviði opinberrar stjórnsýslu og við hönnun 

notendaviðmóts verður tekið mið af þörfum notenda. Einnig er stefnt að því að öll 

málsmeðferð verði rafræn þar sem því verður við komið og öll eyðublöð gagnvirk. Lög 

og reglugerðir á að einfalda eftir sem því verður viðkomið. Í stefnunni er jafnframt hvatt 

til notkunar aðgengisstaðla, aukningar fjarnámsmöguleika ásamt því að stuðlað verði að 

eflingu samráðs og lýðræðislegra aðferða. Til að bæta skilvirkni verða starfshættir og 

ferlar innan stofnana samræmdir, staðlaðir, einfaldaðir og sjálfvirkni innri kerfa aukin 

með samnýtingu og samvinnu stofnana sem sinna samskonar störfum. Í stefnunni er 

bent á nauðsyn stöðugrar uppfærslu upplýsingatæknibúnaðar og enn fremur mikilvægi 

öryggismála á öllum sviðum. Stefnt er að samstarfi menntastofnana við hagsmunaaðila 

og atvinnulíf en með framþróun er átt við að efla beri rannsóknir, þróun og nýsköpun á 

sviði upplýsingatækni. Enn fremur skal stefnt að því að auka þverfaglega þekkingu með 

hliðsjón af upplýsingatækni. Taka þarf þátt í erlendum samvinnuverkefnum og læra af 

reynslu annarra þjóða í því skyni að komast í fremstu röð þeirra með hagkvæma, örugga 

og framsækna fjarskiptaþjónustu. 
80
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5.2.4 Samantekt á stefnum stjórnvalda 

Auðlindir í allra þágu er ætluð verkefnum á árunum 2004-2007 og Netríkið Ísland 2008-

2012. Í þessum tveimur ritum frá Forsætisráðuneytinu er stefnt hátt á alþjóðagrundvelli 

þar sem talað er um að Íslendingar verði fremstir meðal þjóða á sviði upplýsingatækni 

og áhersla er lögð á mikilvægi trausts og öruggs fjarskiptanets. Í báðum stefnunum 

kemur fram skilningur á þátttöku í samstarfi í alþjóðlegu rannsóknar- og þróunarstarfi. 

Á því sviði er aðkoma hagsmunaaðila úr viðskipta- og atvinnulífinu talin ákjósanleg en 

íslensku stefnurnar eiga það sameiginlegt með i2010 Framkvæmdastjórnar ESB að 

sækjast eftir fjárfestingum einkaaðila til þróunarstarfs. Allar stefnurnar þrjár leggja 

áherslu á eflingu nýsköpunar og á að auka samvinnu menntastofnana og atvinnulífs. 

Rauði þráðurinn í þeim stefnum sem eru til greiningar er að gera viðskiptaumhverfi 

samkeppnishæfara en ein grundvallarforsenda þess eru þróunarstörf sem leiða til 

nýsköpunar. Með þessu sé mögulegt að ná tæknilegri forustu og efla atvinnulífið. Einnig 

kemur fram í stefnunum að vinna eigi að þróun og styrkingu á sviði rafrænnar 

stjórnsýslu, ekki síst í Netríkinu Ísland frá 2008 en titill stefnunnar mætti túlka sem 

vísbendingu um að bregðast eigi við þeirri stöðu Íslands að vera undir meðallagi EES-

landa á sviði rafrænnar stjórnsýslu.
81

 Þar er jafnframt talað um að fjölga 

þjónustumöguleikum og leggja meiri áherslu á aðgengismál. Alþjóðlegt samstarf er talið 

mikilvægt, einkum þátttaka í styrktaráætlunum og samstarfsverkefnum en í stefnu 

Forsætisráðuneytisins frá 2008 er sérstaklega talað um að auka útvistun í því skyni að 

afla þekkingar inn í landið og þverfaglega menntun. 
82

 Allar stefnunar sem hér eru til 

greiningar eiga það sameiginlegt að þar er stefnt hátt. Í öllum íslensku stefnunum kemur 

fram að Íslendingar eigi að vera fremstir á sviði upplýsingatækni. Einnig segir í 

yfirlýsingu frá leiðtogafundi í Lissabon árið 2000, sem er að miklu leyti upphafskafli og 

fyrirrennari i2010 stefnumótunarinnar, eiga ESB-löndin að verða samkeppnishæfasta og 

framsæknasta þekkingarhagkerfi í heimi og þetta markmið bergmálar síðan í síðari 
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stefnum.
83

 Í stefnu Framkvæmdastjórnarinnar i2010 er talað um samevrópskan 

menningararf en um þær áætlanir er fjallað í kafla 7.4. Örugg fjarskipti eru liður í öllum 

stefnunum en í Netríkið Ísland skiptist þessi liður í þrjá þætti: í fyrsta lagi í öryggi 

einstaklinga í rafrænni þjónustu, í öðru lagi ríkiskerfa á milli og í þriðja lagi að tryggja 

örugg fjarskipti erlendis frá og úr dreifbýli. Samanburður á gildandi stefnunum i2010 og 

Netríkið Ísland varðandi upplýsinga- og þekkingarþjóðfélagið er að finna í næsta kafla. 

5.3  Samanburður á stefnum stjórnvalda 

Í hartnær 40 ár hefur tími umtalsverðra þjóðfélagsbreytinga staðið yfir sem má reka til 

breyttra auðlinda, breytinga í blönduðu hagkerfi og endurgerðar kapítalisma, 

tækniþróunar og framleiðsluhátta sem með tímanum hafa haft áhrif á aðra 

samfélagsþætti og upplýsingasamfélagið er orðið fast í sessi. Ekki einungis hefur 

breytinga gætt á sviði rafrænna samskipta, atvinnumála, menntunar, stjórnmála, lífshátta 

og félagsgerðar heldur hafa markaðssvæði stækkað samhliða aukinni hnattvæðingu. 

Landamæri hafa dofnað, neysluvenjur verða alþjóðlegri og fjölbreyttari valkostir gefast 

varðandi menningu og menntun en einnig hefur nýjum vandamálum opnast leið upp á 

yfirborðið.
84

 Evrópusamruninn hefur haft mikil áhrif á þróun íslensks samfélags á 

síðustu árum fyrir tilstilli aðildar að EES-samningnum. Þar má nefna niðurfellingu 

viðskiptahafta og stóraukið samstarf á sviði vísinda, menntunar og menningar. 

Vinnuréttur, matvælaeftirlit og umhverfisvernd er einnig dæmi um málasvið þar sem 

Evrópusamvinna hefur haft afgerandi áhrif.
85

 Þótt að íslenskt efnahagslíf hafi 

tilhneigingu til að vera sveiflukenndara en á meginlandi Evrópu, hefur 

samfélagsþróunin ekki verið um margt fráburgðin þeirri þróun sem hefur átt sér stað í 

sambærilegum ESB-löndum, ekki síst á sviði fjarskipta og upplýsingamiðlunar. 

Stefnumarkmiðin sem eru listuð í töflu eitt eru sameiginleg stefnunum sem birtast í 

i2010 og Netríkið Ísland. Þó að stefnumarkmiðin vinni saman og hafi áhrif hvert á 

annað má skipta þessum sameiginlegu markmiðum í fimm flokka: rannsóknar- og 
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þróunarstarf sem eru markmið af efnahagslegum toga, tæknileg stoðmarkmið, 

hagkvæmni markmið,  félagsleg markmið og menningarlegt markmið.  

Tafla 1:  Netríkið Ísland og i2010: Sameiginleg stefnumarkmið á málefnum upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagsins 

 

         Sameiginleg markmið í núgildandi stefnum 

ESB 

i2010 

Forsætis- 

ráðneytis 

1 Aukin samkeppnishæfni á alþjóðagrundvelli √ √ 

2 Þátttaka í rannsóknar- og þróunarstörfum √ √ 

3  Fjárfestingar einkaaðila í rannsóknum og þróun √ √ 

4  Samstarf einka- og opinberra aðila √ √ 

5  Opinberar rannsóknir og þróunarstyrkir √ √ 

6  Þverfagleg hæfni og samstarf rannsóknarmanna √ √ 

7  Milliríkjasamstarf í rannsóknum og þróunarstarfi √ √ 

8  Rafræn viðskipti √ √ 

9 Einfaldari lög og reglugerðir √ √ 

10  Efling nýsköpunar √ √ 

11  Aðlögun að nýjum starfsháttum og tækni √ √ 

12  Traust og öruggt fjarskiptanet √ √ 

13  Efling notkunnar opinberra starfsmanna á UT √ √ 

14 Nýting UT til minni orkuneyslu og mengunar √ √ 

15  Nýting UT til hagkvæmni og gæði heilsugæslu √ √ 

16  Rafræn stjórnsýsla √ √ 

17  Stafræn endurgerð og miðlun menningararfs √ √ 

18  Efling endurmenntunar, fjar- og símenntunar √ √ 

19 Þjónusta við afskekkt svæði √ √ 

20  Aðgengi fyrir alla √ √ 

21 Efling upplýsingalæsis √ √ 

22 Fjarskiptanet fyrir alla á samkeppnishæfu verði √ √ 

 

Stærsti hvati til styrkingar og eflingar rannsóknar- og þróunarstarfi er sú nýsköpun sem 
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það leiðir til og er undirstaða framleiðslu og efnahagslegra framfara sem er ástæða þess 

að rannsóknir og þróun er sett undir sama hatt og efnahagsleg markmið. 

Rannsóknir og þróunarstarf/efnahagsleg markmið: Þessi markmið ber hæst en bæði 

stefna Framkvæmdastjórnar ESB og stefnur íslensku ráðuneytanna tveggja endurspegla 

raunveruleika efnahagslegs umhverfis og þann grundvöll sem byggt er á. Þau markmið 

er snúa að samkeppnishæfni og sókn á alþjóðagrundvelli, fjárfestingum einkaaðila í 

rannsóknar- og þróunarstarfi, samstarfi einka og opinberra aðila og eflingu nýsköpunar 

lúta að þessum grunni. Einföldun á lögum og reglugerðum er einnig til hagræðingar 

fyrir nýsköpun og markaðsmál en einnig getur þetta skoðast sem skref í þá átt að draga 

úr afskiptum frá hendi stjórnsýslunnar. Í þennan flokk falla einnig þau langtímamarkmið 

sem snúa að rannsóknar- og þróunarstörfunum en vaxandi áhersla er lögð á þverfaglega 

þekkingu rannsóknarmanna og alþjóðlegar áætlanir um  rannsóknarsamstarf til margra 

ára. 

Tæknileg stoðmarkmið: Í öðru lagi eru markmið sem snúa að upplýsingatækni og fela í 

sér styrkingu og skipulagningu á því tækniumhverfi sem er nauðsynleg forsenda 

þróunar. Öflugt fjarskiptanet er undirstaða rafrænna viðskipta og stjórnsýslu auk þess 

sem það gerir samstarf og samskipti á sviði menntunar, menningar og 

rannsóknarsamstarf kleift. Jafnframt er stefnt að aðlögun og innleiðingu nýrra 

starfshátta á opinberum stöðum og eflingu á tæknikunnáttu starfsmanna.  

Hagkvæmnismarkmið: Þessi flokkur markmiða lýtur að því að minnka útgjöld til 

heilbrigðis- og orkumála þar sem upplýsingatækninni er ætlað að draga úr orkuneyslu 

og auka hagkvæmni í heilsugæslu. Rafræn stjórnsýsla felur í sér töluvert minni kostnað 

hins opinbera og fellur undir þennan flokk.  Einföldun á lögum og reglugerðum stuðlar 

einnig að því að minnka umfang og þar með kostnað í stjórnsýslunni. 

Félagsleg markmið: Þetta er annar viðamesti flokkurinn á eftir efnahagslegum 

markmiðum og er þar stefnt að félagslegri samheldni og hamlað gegn stafrænni 

misskiptingu með bættum aðgengismálum. Helstu markmið þar í flokki er efling 

fjarskiptanets fyrir landsbyggðina, eflingu menntunar í ýmsu formi og upplýsingalæsis. 

Sum þessara markmiða falla einnig í aðra flokka. Fjarskiptanet fyrir alla á 

samkeppnishæfu verði þjónar einnig rafrænum viðskiptum og stækkun markaðar. M. 
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Cuevas bendir á að félagsleg samheldni þar sem óupplýsingalæsir jaðarhópar hafa ekki 

skapast bjóði upp á sjálfbæran stöðugleika og heilbrigt og öruggt viðskiptaumhverfi. 
86

 

Manuel Castells telur að félagsleg markmið þjóni einnig efnahagslegum tilgangi vegna 

þess að almenn velferð sem leiði til menningarlegar framþróunar.  

Castells telur að í menningarlega þróuðu ríki sé ýtt undir nýsköpun sem leiði til 

efnahagslegs vaxtar, stöðugleika og trausts almennings og af þeim sökum sé félagsleg 

samheldni hlekkur í keðju margra þátta sem mynda samfélag.
87

  

Menningarleg markmið:  ENRICH-áætlunin felur í sér samstarf allra EES-landanna um 

miðlun menningararfs sem hefur verið sett á rafrænt form og gert aðgenglegt öllum. Að 

bjóða sameiginlega og samnýta allt stafrænt safnefni EES landanna er framtíðarsýn sem 

felur í sér gríðarleg verkefni. Fyrir utan menntunar- og menningarleg verðmæti hefur 

verkefnið einnig pólítískt gildi. Vaxandi þjóðerniskenndar og lýðhyggju hefur gætt í 

nokkrum Evrópulöndum síðustu ár en hvort það megi rekja til hraðrar stækkunar ESB 

til austurs, hverfandi hlutverks landamæra með fjórfrelsinu eða aukinnar íhaldstefnu, 

skal ekki fullyrt hér.
88

 Sameiginlegir þræðir úr trúarbragðasögu, iðnsögu, 

hugmyndasögu, sögu þjóðflutninga og drepsótta, samgöngusögu og frá öðrum 

baksviðum evrópskrar menningar styrkja tengsl þjóðanna og efla sjálfsmynd þeirra sem 

Evrópubúa og þar með meðlima sameiginlegs Evrópusambandsins. P. Preston (2003) 

hefur gagnrýnt þessa forgangsröðun menningarlegra verkefna hjá 

Framkvæmdastjórninni og ríkjandi sjónarmið um hvernig samfélagslegar framfarir muni 

fara fram og hann kallar áherslurnar gamaldags.
89

 Ómæld tækifæri og verkefni eru á 

sviði fjölmenningar og á margvíslegum listasviðum. Bæði í ríkjum á meginlandi Evrópu 

og á Íslandi hafa í auknum mæli þróast útflutningsafurðir á umræddum sviðum án 

mikillar athygli eða áherslna frá stjórnvöldum. Það eru því ýmsar vísbendingar á lofti 

um að nýrrar hugsunar sé þörf og að opna þurfi betur fyrir samráð við lægri 
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stjórnsýslustig og hagsmunahópa á sviði menningar og lista.  

Mismunur á stefnum: Stefnumótun bæði íslenskra stjórnvalda og Framkvæmdastjórnar  

ESB endurspeglar samskonar markaðshagkerfi sem lýtur sömu lögmálum þvert á 

landamæri. Sameiginlegur hvati er helsta orsök þess að stefnumarkmiðin eru að miklu 

leyti samhljóma. Hins vegar er Framkvæmdastjórn ESB að móta stefnu fyrir 27 lönd 

sem eru misjafnlega stödd efnahagslega og gerir það efst í lengri stjórnsýslukeðju en um 

er að ræða hérlendis. Að þessu leyti eru forsendur ekki sambærilegar og mismunur í 

stefnumótunarumhverfi hefur veikjandi áhrif á samanburðarhæfni með hliðsjón af 

stefnumótun. Umtalsvert meiri nákvæmni gætir í stefnumótun í stefnunni Netríkið 

Ísland sem tjaldar 67 undirmarkmiðum með framkvæmdaliðum og tilgreindri 

ábyrgðaraðild. Tvö af stefnumarkmiðum Netríkisins Ísland eru ekki eru í i2010: í fyrsta 

lagi það að sérhver þjóðfélagsþegn á að geta nálgast þær upplýsingar sem til eru um 

hann sjálfan í stjórnsýslunni á rafrænan hátt og í öðru lagi á að auka lýðræðislega 

þátttöku. Fyrra atriðið er til að undirbyggja íslensk stjórnsýslulög nr. 37/1993 um 

upplýsingarétt einstaklinga.
90

 Áætlunin eParticipation sem fór af stað árið 2008 gegnir 

hlutverki hins síðarnefnda að hálfu Framkvæmdastjórnar ESB. Í raun er því aðeins um 

fyrra markmiðið að ræða því komið er á móts við hið síðarnefnda á öðrum grundvelli 

með eParticipation sem er ætlað að miðla upplýsingum og auka aðkomu lægri 

stjórnsýslustiga og almennings í stefnumótum og stjórnsýslu. Bæði íslenska 

stefnumarkmiðið um að auka lýðræðislega þátttöku og eParticipation eru skref í átt að 

nútímalegri stjórnsýslu samkvæmt G. Frederickson og Kevin B. Smith (2003) sem telja 

að markvisst og meðvitað sé unnið að því að færa ákvarðanatöku nær almenningi. 
91

 

5.4  Stefna alþjóðlegra samtaka 

Helstu aflvakar hnattvæðingarinnar eru alþjóðlegar samsteypur og alþjóðafyrirtæki. 

Anthony Giddens bendir á að þessir alþjóðlegu aðilar standi fyrir um 2/3 hlutum af allri 

heimsverslun. Í fyrsta lagi hafi þeir með verslunarkeðjum aðlagað framleiðsluhætti sína 

og gert starfsemina teygjanlegri með dreifingu á erlenda markaði en Evrópubúar hafa 
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aðeins fjárfest á erlendri grundi í umtalsverðum mæli síðan á sjöunda áratug síðustu 

aldar. Í öðru lagi, líkt og þeir D. Held og A. McGrew (2003), telur Giddens nauðsynlega 

tækniþróun og nýsköpun þar að lútandi einnig vera drifkraft. Í þriðja lagi nefnir hann 

stjórnarfarslegar breytingar með skírskotun annars vegar til falls kommúnismans og hins 

vegar til yfirþjóðlega stjórnvalda. Að lokum gefur Giddens alþjóðlegum samtökum af 

ýmsum toga, IGOs (e. intergovermental organization) og INGOs (e. international non-

governmental organizations) hlutverk áhrifavalda sem hafa greitt fyrir hnattvæðingunni. 

92
 Held, McGrew og Giddens eiga sameiginlegt að telja upplýsingasamfélagið eitt af 

undirstöðuatriðum hnattvæðingarinnar en þessir þættir eru þó samofnir og báðir 

áhrifavaldar í efnahagslífi Evrópu og þess vegna eðlilegur hluti af þessari umfjöllun. 

Alþjóðlegar stofnanir eins og Efnahags og framfarastofnunin OECD og Sameinuðu 

þjóðirnar sem stóðu fyrir WSIS (e. World Summit on the Information Society) eru að því 

leyti áhrifalausar að þær taka ekki neinar stjórnvaldsákvarðanir.
93

 Hins vegar eru 

stofnanirnar engu að síður málsmetandi og stefnumarkandi aðilar sem starfa ekki undir 

sömu formerkjum og stjórnvöld í Brussel og þess vegna eru stefnur þeirra og sjónarmið 

nauðsynleg til eðlilegs mótvægis og eru af þeirri ástæðu kynntar hér. 

5.4.1  Stefna Efnahags- og framfarastofnunarinnar – OECD 2008 

Í skýrslu sem Directorate for Science, Technology and Industry, sem heyrir undir 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) sendi frá sér í 

febrúar 2008 er litið til næstu billjóna notenda upplýsingatækni, hvaðan þeir koma og 

við hvaða skilyrði til tæknivæðingar þeir búa. Samspil tæknilegra framfara, félagslegra 

og menningalegra þátta eru grundvöllur nútíma samfélags en það er ekki í fyrsta sinn í 

sögunni sem tæknilegar uppfinningar og þróun hefur svo víðtæk áhrif, samanber 

iðnbyltinguna. Hvort upplýsingatæknin muni á endanum hafa sambærileg samfélagsleg 

áhrif utan Evrópu og innan er athyglisverð spurning en ljóst eru ríkin afar mislangt á 

veg komin. Notkun upplýsingatækni er breytingum háð, t.a.m. tengjast notendur í 

þróunarlöndumunum internetinu þráðlaust gegnum samband við gervihnött 20 sinnum 
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oftar en með beintengingu en meirihluti notenda þar hefur verið með meðaltalstekjur 

undir 152 kr. á dag. Einokunaraðilar ráða yfir alþjóðlegum nettengingum í yfir 70 

þróunarlöndum. Þar kemur fram að þó að upplýsingatæknivæðingin hafi verið 

árangursrík og reglulegar framfarir hafi orðið séu gríðarleg verkefni óleyst varðandi 

lækkun kostnaðar, mannauð og svæðisbundin skipulagsverkefni. Í skýrslunni er dregnin 

sú ályktun að í stefnumótun fyrir upplýsingasamfélagið bæri að taka mið af því að 

upplýsingatæknivæðing fyrir næstu billjónir notenda felur í sér gríðarleg 

viðskiptatækifæri og töluverð reynsla hefur þegar fengist af endurskoðun og 

skipulagningu fjarskiptamála, öryggismála og samkeppnismála. Einnig ber að hafa í 

huga að frjáls samkeppni myndi leiða til viðráðanlegs verðs, aukins aðgangs og þar með 

nýsköpunartækifæra en þetta eru forsendur fyrir sjálfbærum, efnahagslegum og 

félagslegum framförum. Við stefnumótunina verður jafnframt að leggja áherslu á 

hagkvæmni í skipulagningu fjarskiptanets, (IXP) til að greiða fyrir samkeppnisöflum og 

mögulegum verðlækkunum og samræma stefnur og aðgerðir bæði OECD landa og 

þróunarlanda, ekki síst til uppbyggingar á öryggi og stöðugleika á alþjóðlegu 

fjarskiptaneti. Að lokum þarf í stefnumótuninni að miða að því að aðlaga umhverfi laga 

og reglugerða með það fyrir augum að það hamli ekki að nauðsynjalausu fjarskiptum 

eða efnahagslegum eða félagslegum samskiptum. 
94

 Þarfagreining og skilgreining á 

eftirsóknarverðum stefnumarkmiðum er að hluta til samsvarandi þeim sem finna má í 

stefnumótun fyrir evrópsk upplýsingasamfélag en hér bætast þó við önnur og viðameiri 

markmið, m.a. varðandi fjarskiptanet og önnur mál sem þurfa úrlausnar vegna 

efnahagslegra og félagslegra hindrana á uppbyggingu upplýsingasamfélagsins.   

5.4.2  WSIS (World Summit on the Information Society) 

Árið 2001 á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna kom fram ósk um virka þátttöku 

hagsmunasamtaka, fulltrúa almennings og einkaaðila til framþróunar í málefnum 

upplýsingasamfélagsins. Leiðtogafundir um upplýsingasamfélagið voru síðan haldnir í 

Genf 2003 og aftur í Túnis 2005  fyrir atbeina allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna og í 
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samræmi við vilja og stefnu sem birtist í ritinu Millenium Declaration. Markmiðin voru 

að setja fram stefnu og skilgreina markmið með aðgerðaáætlun en þar bar hæst að 

minnka bilið sem er milli þróunarlandanna og þróaðri iðnríkja á sviði upplýsingatækni 

og aðstoða á leið til þátttöku á þeim vettvangi.
95

 Sautján starfshópar og stofnanir á 

vegum Sameinuðu þjóðanna tóku þátt í ráðstefnunni, þ.á.m. UNESCO, WGIG 

(Working Group on Internet Governance) og UNDESA (United Nations Deparment of 

Economic and Social Affairs). 

Í júní 2005 sendi Framkvæmdastjórn ESB, Evrópuráðinu og nefndum þess (European 

Economic and Social Committee og Committee of Regions) framlag 

Evrópusambandsins til annars ráðstefnuáfanga WSIS sem var haldin sama ár. Framlagið 

hafði titilinn Towards a Global Partnership in the Information Society og niðurstaða 

þess álits var sú að ekki bæri að líta á upplýsingasamfélagið sem fasta stærð heldur ætti 

sér þar stað sífelld þróun. Forgangsatriði væri að hrinda þeim samþykktum sem þegar 

lægu fyrir í framkvæmd og gera þannig almenningi kleift að nýta sér upplýsingatæknina 

og þau tækifæri sem mannauður og efnahagslegar, tæknilegar og félagslegar framfarir 

hafa í för með sér .
96

 

5.5  Stefna innlendra og erlendra faglegra samtaka 

Í þessum undirkafla verður fjallað um samband hagsmunasamtaka og stefnumótun 

stjórnvalda og dregin upp mynd af þeim alþjóðlegu faglegu samtökum og stofnunum 

sem láta einna mest að sér kveða á sviði upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins í Evrópu 

auk þess íslenska. Þar með er varpað fram spurningum um það hversu mikilla áhrifa af 

faglegum stefnum samtakanna gæti í i2010 framkvæmdaáætlun ESB og t.a.m. íslensku 

stefnunni Netríkið Ísland. Þetta er gert í því skyni að gera samanburð mögulegan og 

efnisinntak raunverulegra faglegra stefna sýnilegt.  
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5.5.1  Áhrif faglegra hagsmunasamtaka 

Enda þótt fagleg samtök á sviði upplýsingamiðlunar verði seint hægt að setja undir 

sama hatt og aðsópsmikla þrýstihópa standa samtökin vörð um ákveðna hagsmuni og 

beita sér fyrir framgangi á sínu sviði. Fjöldi hagsmunasamtaka og þrýstihópa hefur 

vaxið gífurlega síðustu áratugina. Þetta kemur m.a. fram hjá Bandaríkjamanninum 

Jeffrey M. Berry (1989) sem hefur skrifað um áhrif hagsmuna- og þrýstihópa en hann 

talar um sprengingu í þessu sambandi. Berry bendir á að oft beri orðræðan vestan hafs 

þess merki hjá fjölmiðlum, stjórnmálamönnum og jafnvel fræðimönnum að 

málefnastuðningur ólíkra hópa sé heldur neikvætt áreiti utan úr samfélaginu. Máli sínu 

til stuðnings vitnar Berry í hagfræðinginn Lester Thurow (1981) í bók hans The Zero-

Sum Society þar sem hann segir að allur efnahagsvandi sé leysanlegur en lömun af 

stjórnmálalegum toga standi hins vegar í vegi fyrir því. Thurow rekur lömunina til 

starfsemi hagsmunahópa sem vilja koma í veg fyrir að fylgikvillar efnahagslegra 

björgunaraðgerða bitni á  þeim og þeir standi þannig í vegi fyrir björgunaraðgerðunum 

sjálfum.  Berry bendir einnig á skrif stjórnmálafræðingsins Everett Ladd (1980),  How 

to tame the Special Interest Groups þar sem Ladd segir að sívaxandi afleiðingar af 

þrýstingi hagsmunahópa séu óvenjumikil og vægðarlaus aukning í útgjöldum ríkisins og 

þar af leiðandi verðbólguhvetjandi fjárlagahalli. Berry segir að stjórnmálaflokkarnir séu 

og eigi að vera mótvægi við hagsmunahópa því að þeir bjóði almenningi upp á valkosti 

sem endurspegli sameiginlegan vilja þjóðarinnar og hann telur stjórnmálaflokkana 

reyndar vera einu aðilana sem geti boðið almenningi fjölbreytta kosti í stefnumótun. Að 

lokum bendir Berry á að þó að hlutverk hagsmunahópa sé ekki til fyrirmyndar þá minnir 

hann á að þeir séu  samt sem áður lýðræðislegt fyrirbrigði.
97

 

Nokkuð kveður við annan tón í bók þeirra H. Georges Fredericksons og Kevins B. 

Smiths (2003) þar sem þeir fjalla um nýjar áherslur í stjórnsýslunni, NPM (e. New 

Public Management) sem hefur það að viðfangsefni að endurskilgreina samband 

ríkisvalds og samfélags. Þar er vitnað í greiningu Donalds Kettl (2000) í The Global 

Public Management Revolution á sex grunvallarþáttum sem einkenna endurskoðaða 
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stjórnunarhætti og þar er m.a. talað um dreifingu á valdi (e. decentralization) með 

hliðsjón af ákvarðanatöku: 

 

„ þetta er ekki aðeins hugsunarlítið framsal á valdi til ákvarðanatöku til lægri 

stjórnsýslustiga heldur meðvitað átak til að færa þá sem taka ákvarðanirnar eins 

nálægt og hægt er til fólksins sem stjórnvaldsákvörðunin hefur áhrif á. 

Markmiðið er að færa stjórnsýsluna nær almenningi og gera hana opnari og 

móttækilegri fyrir forgangsröðun hans.”    

Frederickson, H. George og Kevin B. Smith. 

 

Í samræmi við ofangreinda stefnu sem þeir Frederickson og Smith (2003) settu fram og 

í samræmi við stjórnsýslubreytingar síðustu ára, ættu fagleg samtök að eiga öruggan 

áheyrnarrétt samkvæmt nútíma stjórnunarháttum.
98

  Ákveðin teikn eru á lofti um að 

áhrifa gæti frá fagstéttum og hagsmunahópum og grundvallast það einkum á tveimur 

vísbendingum. Í fyrsta lagi eru aðilar í sérfræðinganefndum yfirleitt sérfræðingar á 

fagsviðum og þess vegna að miklu leyti fulltrúar hagsmunahópa. Þetta tíðkast einnig 

hérlendis en sem dæmi má nefna að fyrrverandi landsbókavörður Sigrún Klara 

Hannesdóttir var fulltrúi í ráðgjafanefnd við vinnslu Netríkið Ísland sem kom út í apríl 

2008 og hún var einnig í faghópi Upplýsingar sem vann að stefnunni sem kom út með 

titlinum Upplýsingar fyrir alla. Í öðru lagi var öllum gefin kostur á að koma með 

athugasemdir og ábendingar varðandi stefnumótunina, bæði á íslensku á 

upplýsingatæknivefsíðunni ut.is og fyrir hönd Framkvæmdastjórnarinnar á vefsíðu 

Interactive Policy Making á þeim tíma sem stefnan var í vinnslu. Frá árinu 2008 gegnir 

eParticipation einnig hlutverki fyrir lýðræðislega þátttöku. En aðeins á grundvelli 

greiningar á stefnunum sjálfum verða dregnar ályktanir að þessu lútandi .  
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5.5.2  Stefnur faglegra samtaka 

LIBER (Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche): 

LIBER, samtök evrópskra háskóla- og sérfræðisafna eru hagsmunasamtök sérfræðisafna 

og upplýsingamiðstöðva í háskólasamfélagi Evrópu. Meginmarkmið þeirra er að styðja 

við og styrkja samvinnu þvert á landamæri í þeim tilgangi að varðveita menningararf, 

bæta aðgengi að sérfræðisöfnum og auka afköst upplýsingaþjónustu í Evrópu. Helstu 

verkefni samtakanna setja þau fram í fimm liðum: að vera fulltrúi evrópskra 

sérfræðisafna, í öðru lagi að skilgreina sameiginleg verkefni og vera leiðandi afl á þeim 

sviðum,  í þriðja lagi að stuðla að faglegri þekkingu og þjálfun í gegnum fundi, 

námskeið, vinnufundi og útgáfustarfsemi, í fjórða lagi að koma á notkun staðla á 

starfssviði bókasafna og upplýsingamiðstöðva sem lúta m.a. að aukinni sjálfvirkni og að 

síðustu að taka þátt í stefnumótun varðandi þróun nets evrópskra sérfræðisafna og vera 

um leið fulltrúi fyrir sameiginlega sérfræðiþekkingu þeirra. LIBER stendur vörð um 

hlutverk sérfræðisafnanna sem hins leiðandi afls í upplýsingum varðandi fræðilegar 

rannsóknir og styður í verki yfirfærslu efnis á rafrænt form til framtíðarvarðveislu og 

opins aðgangs.  Samtökin leggja áherslu á að standa við skuldbindingar sínar á sviði 

menningararfs í evrópskum söfnum. Í aðgerðaráætlun samtakanna fyrir árin 2007-2010 

er að finna markmið sem felast í að fylgja eftir i2010-áætluninni varðandi rafræn 

bókasöfn, starfa með CENL og European Digital, TEL (The European Library) og EDL 

(European Digital Library) og CERL (Consortium of European Research Libraries). 

Jafnframt vinnur LIBER að því að tryggja ákveðin verkferli og upptöku alþjóðlegra 

staðla. Einnig vinna samtökin að sameiginlegum sérfræðinganefndum ásamt því að 

endurskoða starfsemi þeirra og leysa úr lagalegum höfundarréttarmálum.
99

 

 

EBLIDA  (European Bureau of Library, Information and Document Association):  

Stefna og aðgerðaráætlun EBLIDA, EBLIDA Strategy 2007-2010,  var samþykkt í 

Reykjavík í maí 2007 og tekur við af áætlun fyrir árin 2003-2007. Samtökin voru 

stofnuð árið 1992 og er meginmarkmið samtakanna eins og það birtist í EBLIDA 
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Strategy 2007-2010 að standa vörð um hagsmuni upplýsingamiðlana, bóka- og 

skjalasafna og hagsmuni fagfólks þess. Helstu markmið EBLIDA eru í tveimur liðum: í 

fyrsta lagi að tryggja aðgang fyrir alla til framdráttar fyrir upplýsingasamfélagið með öll 

sín útgáfuform og birtingarmyndir en til þess þarf virka og alþjóðlega þátttöku í 

umræðum og aðgerðum varðandi lagaumhverfi og stjórnsýslu. Þetta gerist einkum með 

stuðningi við alla óformlega og formlega menntun, þar með talda endurmenntun og 

símenntun og að síðustu með framboði á fjölþjóðlegri menningu og stuðningi við 

vísinda- og tækniþróun. Í öðru lagi stendur EBLIDA vörð um hagsmuni 

upplýsingamiðlana, safna og fagfólks þess. Í því skyni mun EBLIDA gegna hlutverki 

þrýstihóps í evrópsku umhverfi, kynna starfsemi EBLIDA og evrópsk málefni sem 

tengjast upplýsingamiðlun. EBLIDA tekur þátt í evrópskum samstarfsverkefnum og  

skipuleggur námskeið og vinnufundi. Forgangsverkefni samtakanna er að tryggja að 

evrópskt upplýsingaumhverfi og notendur þess njóti góðs af þeirri 

upplýsingatæknibyltingu sem hefur orðið á síðusta áratug. 
100

 

 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions): 

IFLA eru óháð, alþjóðleg regnhlífasamtök um 1500 stofnana og bókavarðafélaga í 150 

löndum. Helstu markmið samtakanna eru að efla þjónustu, aðbúnað og gæði 

upplýsingarmiðlunar. Einnig að efla skilning og meðvitund um verðmæti góðrar 

upplýsingarmiðlunar ásamt því að vera fulltrúi meðlima samtakanna víðs vegar um 

heiminn. Til að ná þessum markmiðum mun IFLA leggja áherslu á eftirfarandi 

grundvallargildi: í fyrsta lagi á þá meginreglu að frjáls aðgangur eigi að vera að 

upplýsingum, hugmyndum og að tjáningarfrelsi ríki eins og það er  birtist í 19. 

málsgrein alþjóða mannréttindasáttmálans. Í öðru lagi er lögð áhersla á að fólk, 

samfélög og samtök eigi rétt á alhliða aðgangi að upplýsingum, hugmyndum og 

hugverkum í þeim tilgangi að auka ýmist félagslega, menntunarlega, menningarlega, 

lýðræðislega eða efnahagslega velferð þeirra. Í þriðja lagi er lögð áhersla á það 

sjónarmið að framboð á þróaðri upplýsingamiðlun og þjónustu muni styrkja slíkan 

aðgang. Í fjórða lagi skuldbindur IFLA sig til að gera öllum meðlimum samtakanna 
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kleift að taka þátt í og  njóta góðs af starfinu óháð ríkisfangi, fötlun, þjóðflokki, kyni, 

landfræðilegri staðsetningu, tungumáli, stjórnmálaskoðun, kynþætti og trúarbrögðum.
101

 

 

CENL (Foundation Conference of European National Librarians): 

CENL sem eru samtök evrópskra þjóðarbókasafna, gáfu út stefnuskrá með 

framkvæmdaáætlunum fyrir árin 2005-2008 en helstu efnisatriði hennar voru: Í fyrsta 

lagi að efla innleiðingu rafræns umhverfis í evrópskum bókasöfnum auk samvinnu og 

notkun staðla hjá CENL-meðlimum. Í öðru lagi að efla European Library sem 

starfsgrundvöll og miðstöð verkefna sem lúta að yfirfærslu á rafrænt form, þjónustu og 

styrkingu tengslanets evrópskra þjóðarbókasafna. Í þriðja lagi vill CENL efla hlutverk 

evrópskra þjóðarbókasafna með hliðsjón af varðveislu menningararfs og fjölmenningu 

og fjöltyngi sem eru eitt af grundvallarverðmætum Evrópu. Í fjórða lagi er stefnt að 

samvinnu við útgefendur og þátttöku í nýsköpun á sviði upplýsingatækni og að nýjum 

leiðum til samvinnu við einkageirann. Í fimmta lagi vill CENL skapa vettvang fyrir 

umræðu og miðlun á reynslu í þeim tilgangi að skapa og bjóða fram viðmið, gæðastaðla 

og hagnýtar aðferðir.
102

 

CENL hvetur til samvinnu og flutning efnis á rafrænt form meðal evrópskra bókasafna 

og stærri menningarstofnana, einkum af þeirri ástæðu að það auðveldar og eykur aðgang 

á heimsvísu að menningararfi og vísindaupplýsingum. Rafrænar upplýsingar styðja 

þannig menningu, menntun og rannsóknastarf. CENL hefur skilað tillögum til 

Framkvæmdastjórnar ESB: í fyrsta lagi um að stjórnin ætti að standa undir kostnaði við 

rafvæðingu bóka, í öðru lagi að hafa hinn almenna notenda og þarfir hans í fyrirrúmi og 

í síðasta lagi að Framkvæmdastjórnin standi sameigninlega með CENL, undir þeim 

væntningum sem EDL (European Digital Library) hefur vakið og við þær 

skuldbindingar. CENL skilaði einnig tillögum til þjóðbóksafnanna um að farið sé eftir 

aðgengisstöðlum, að samtökin hvetji til aukinnar þróunar og að lokum að þau geri sig 

sýnilegri og noti þá miðla sem þegar eru fyrir hendi til eigin markaðsfærslu.
103
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Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræða: 

Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræða sem var stofnað árið 2000 er fagfélag á 

sviði upplýsingafræða og markmið félagsins er að gangast fyrir faglegri umræðu auk 

þess að efla skiling á starfseminni í þágu menningar, menntunar og vísinda. Ný stefna 

félagsins birtist í ritinu: Upplýsingar fyrir alla : þekkingarsamfélagið 2007-2011 sem var 

gefin út 2007 en að henni komu tólf manns frá ýmsum sviðum innan fagsins. Stefnan er 

í fjórum liðum og birtist á eftirfarandi hátt í áðurnefndu riti: í fyrsta lagi felst hún í því 

að Íslendingar standi jafnfætis öðrum þjóðum hvað varðar aðgengi að þekkingu og 

upplýsingum, í öðru lagi að íslensk söfn hafi starfsmenn með þekkingu og færni sem 

hentar viðkomandi safni og starfsemi, í þriðja lagi að Íslendingar eigi kost á faglegri 

upplýsingaþjónustu óháð búsetu og í fjórða lagi að opinber bókasöfn landsins  hafi náið 

samstarf sín á milli. Útfærslan lýtur í meginatriðum að safnkosti, mannauði og menntun, 

þjónustu og markhópum, nánar tiltekið að veita aðgang að mismunandi formi 

þekkingar, fjölbreyttum safnkosti ásamt því að leggja áherslu á þjálfun og menntun 

starfsfólks auk þarfa viðskiptavinanna. Að síðustu er stefnt að því að miða 

skipulagninguna við þarfir markhópa á hverju safni en þau hafa mismunandi starfsemi 

og hlutverk.
104

 Upplýsing tók virkan þátt í WSIS, Leiðtogafundinum um 

upplýsingasamfélagið og er samstarfsaðili tilsvarandi norrænna samtaka, auk Liber, 

EBLIDA og IFLA en  þau samtök eru í samstarfi við UNESCO. 

5.5.3  Samantekt 

Bæði samtök sérfræðisafna og samtök þjóðbókasafna eru í samstarfi við aðila á þessu 

sviði innan ESB og starfa í samræmi við stefnu þess: LIBER fylgir eftir áætlunum ESB 

sem og CENL sem skilar jafnframt tillögum til bandalagsins. Þessi samtök vinna enn 

fremur saman en LIBER á sérstaklega öflugt samstarf við m.a. OCLC (Online 

Computer Library Center), CERL, EBLIDA og er einnig í sambandi við TEL og EDL. 

Öll ofannefnd samtök hafa samstarf á stefnuskrá sinni og gegna því hlutverki hvert um 

sig að vera fulltrúar og jafnframt miðstöðvar fyrir stofnanir innan þeirra vébanda. 
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Samtökin skapa grundvöll fyrir faglegt samstarf og leggja flest áherslu á upptöku og 

notkun staðla. Önnur sameiginleg hagsmunamál ofangreindra samtaka eru opið aðgengi 

og aðgengismál, aukin gæði og yfirfærsla, m.a. menningararfleifðar yfir á rafrænt form í 

því skyni að auka möguleika almennings og fræðimanna á aðgengi að því efni. Stefnur 

þessara samtaka eiga það sameiginlegt að fjalla um bætta þjónustu, menningu, menntun 

og vísindi að mestu leyti á evrópskum grundvelli. Í stefnuskrá IFLA er hins vegar að 

finna víðtækari markmið sem lúta m.a. að vitsmunalegu frelsi, almennum réttindum 

allra til sjálfsbjargar og upplýsinga en þau eru regnhlífarsamtök annarra samtaka á þessu 

sviði sem starfa út um allan heim.
105

 Eins og fram kemur í samanburði á stefnum 

stjórnvalda kemur fram að um teljandi frávik er ekki að ræða. Ástæðu þess má rekja til 

að í stefnum Framkvæmdastjórnar ESB og íslenska Forsætisráðuneytisins liggur sá 

sameiginlegi hvati að verða upplýsinga- og þekkingarsamfélag sem er jafnframt 

samkeppnishæft og framþróað ríki í blönduðu markaðshagkerfi. Samkvæmt 

skilgreiningu OECD frá 1996 er upplýsinga- og þekkingarsamfélag, hagkerfi sem 

grundvallast á framleiðslu, dreifingu og notkun þekkingar og upplýsinga.
106

 Þetta er 

sameiginlegt yfirmarkmið stefnunna en að auki stefna bæði Framkvæmdastjórn ESB og 

íslenska Forsætisráðuneytið að félagslegum markmiðum svo sem félagslegri samheldni 

og miðlun menningararfs. Hjá faglegum samtökum sem þessum fer stefnumótunin fram 

innan umtalsvert afmarkaðri ramma en hjá stjórnvöldum þar sem markmiðin einskorðast 

aðeins við ákveðið verksvið. Í flestum tilvikum kemur ekki fram hvernig og hvort 

skipulögð þarfagreing og gagnvirk samskipti við notendur fara fram en tölfræðilegar 

upplýsingar varðandi notkun gefa þó vísbendingar. Í stefnum flestra af faglegu 

samtökunum felast upplýsingar um útfærslu markmiða en önnur atriði stefnumótunar, 

þ.e. mælanleiki, tímasetningar og árangursmat njóta ekki skýrrar afmörkunar og 

framsetningar. Hvati stefnumótunar hjá umræddum samtökum er af faglegum toga og 

hefur ekki efnahagslegar afleiðingar á sama hátt og stefnumótun stjórnvalda.  
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6.  Opinn aðgangur og aðgengismál 

Kaflar sex og sjö eiga það sameignlegt að fjalla að miklu leyti um stöðu og umhverfi 

sem má rekja til framkvæmdar á stefnum stjórnvalda á umræddu málasviði og hér í 

sjötta kafla á sviði aðgengismála. Málefnið sem verður þó helst til umfjöllunar í næstu 

undirköflum felur í sér ákveðna mótsögn eða andstæða hagsmuni innan 

þekkingarhagkerfisins en yfirlýsingar varðandi málefnið hafa fyrst og fremst átt rætur 

sínar að rekja til opinberra rannsóknarstofnanna. Það er veigamikil spurning í 

framtíðarþróun á sviði rannsókna og þróunarstarfa hvort aðgangur að vísindatímaritum 

verði gjaldfrjáls og fræðilegt efni verði aðgengilegt fyrir alla eða hvort sú þróun muni 

halda áfram að aðgangurinn verði sífellt dýrari og því aðeins á færi fjársterkari aðila. 

Höfundarréttarmál á innri markaði Evrópu verða einnig til umfjöllunar ásamt umhverfi 

fræðistarfa í háskólasamfélaginu, þ.e. starfskilyrði þekkingarsamfélagsins. Auk þess 

verða aðgengismál innan upplýsingasamfélagsins skoðuð, almenn netnotkun á heimilum 

og stefnur stjórnvalda sem miða að því að minnka stafræna misskiptingu og fyrirstöðu 

vegna aðgengisvandkvæða. Þau geta einnig stafað af öðrum ástæðum en 

efnahagslegum, t.a.m. vegna fötlunar, kunnáttuleysis eða landfræðilegrar búsetu. 

Umfjöllunin um þessa veigamiklu málaflokka upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins og 

stöðu mála í dag miðar að því í fyrsta lagi að gefa bakgrunnsupplýsingar fyrir 

stefnumótunina og í öðru lagi að setja fram útskýringar. 

6.1  Mótsögn í þekkingarhagkerfinu 

Framleiðsla upplýsinga og upplýsingamiðlun er af tvennum ólíkum toga: annar er 

lokaður með eignarhald í upplýsingaiðnaðinum og hinn byggir á opnari, lýðræðislegri 

og almennari grunni. Báðar hefðir byggjast á sama grundvelli upplýsingatækninnar. 

Öðru megin eru því efnahagslegir hagsmunir útgefanda og dreifingarkerfa og hinu 

megin eru  hagsmunir fræðimanna, rannsóknaraðila og þeirra stofnana sem vilja miðla 

fræðilegu efni og veita þjónustu án efnahagslegra hindrana. Báðir aðilar sækjast eftir 

samræmi og sameiginlegri lausn. Yochai Benkler (2007) heldur fram í bók sinni Wealth 

of Networks að það séu tveir þættir í hinni stafrænu byltingu sem geti leyst vandann. Í 

því sambandi bendir hann á að til séu fyrirtæki sem eiga viðskiptalegri velgengni að 
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fagna innan þekkingarhagkerfisins en byggja samt ekki á eignarhaldi og sölu fræðilegra 

upplýsinga. Í öðru lagi felast í hinu rafræna netumhverfi möguleikar á framleiðslu og 

framsetningu ritrýndra fræðigreina. Bæði þessi tilfelli, en sérstaklega það síðarnefnda 

má skilgreina sem lýðræðislega þátttöku í þekkingarsköpun sem eru í fullkomnu 

samræmi við kröfur um vöxt og velsæld í þekkingarhagkerfinu. Benkler segir að 

einkum sá þáttur að möguleiki sé á almennri þátttöku í framleiðslu og framsetningu á 

upplýsingum tryggi best grósku í þekkingarhagkerfinu. Hann vill með öðrum orðum 

þekkingarsköpunina út til fólksins.
107

 Til að þetta geti orðið að veruleika þurfa höfundar 

rafrænna fræðigreina að sjá hag sínum betur borgið með því að birta efni sitt á þann hátt 

frekar en að selja það útgefendum. Í næstu köflum verður rafræn útgáfa fræðilegs efnis í 

opnu aðgengi skoðuð nánar ásamt stefnu evrópskra og íslenskra stjórnvalda í þessum 

málaflokki.  

6.2  Opinn aðgangur og varðveisla á rafrænu formi 

Opinn aðgangur eða OA (e. Open Access) hefur átt vaxandi fylgi að fagna síðustu árin 

innan háskólasamfélaga og rannsóknastofnana. Um leið og þekkingarsamfélagið festist í 

sessi og fær meira vægi eykst eftirspurn eftir fræðilegu efni og vísindalegum 

niðurstöðum rannsókna sem hefur leitt til mikilla verðhækkana á áskriftum fræðilegra 

tímarita síðustu árin.  Það hefur í för með sér breytingar bæði í fjölda og samsetningu 

þess notendahóps sem hefur aðgang að rannsóknarniðurstöðum og fræðigreinum nema 

að mótvægi verði fyrir hendi sem felst í opnum aðgangi að fræðilegum gögnum. 

Almenn skilgreining á gagni sem er gefið út í opnum aðgangi er að: höfundar eða 

höfundarréttarhafi leyfir endurgjaldslausan og óafturkræfan aðgang allra notenda að 

afurð sinni til að nálgast, afrita, dreifa, senda og sýna svo framarlega sem höfundar er 

getið, jafnframt því að geta gert afrit til persónulegra nota. Jafnframt er talað um að 

gagn ásamt fylgiskjölum og staðfestingarskjali á leyfi til afnota sé vistað í rafrænni 

geymslu hjá samtökum eða ríkisstofnunum innan háskólasamfélagsins sem hafa opinn 
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aðgang, ótakmarkaða dreifingu samvirkni og langtímavarðveislu að markmiði.
108

 Þessi 

skilgreining á upphaflega rætur sínar að rekja til ráðstefnu sem var haldin á vegum Open 

Society Institute í Búdapest 2001 en skilgreiningin var endurbætt í Maryland og birt í 

Betheseda Statement of Open Access Publishing, 2003. Einnig var gefin út yfirlýsing af 

efnislega sambærilegum toga í Berlín árið 2005: The Berlin Declaration on Open 

Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Varðveislusöfn eða OAI (e. Open 

Archives Initiative) eru rafrænt söfn fræðilegs efnis með opnum aðgangi. Ýmsir þættir 

þessa útgáfuforms eru fljótvirkari og sjálfvirkari auk þess sem þetta er tæknilega 

einfaldara varðveisluform en hefðbundin útgáfa. Höfundar halda höfundarétti að 

ritrýndri fræðigrein sinni en um 94 % af útgefendum vísindatímarita leyfa samkvæmt 

samningum höfundum að birta efni sitt einnig á þennan hátt. Ávinningur af því að birta 

efni á þennan hátt fyrir höfunda felst í því fá stærri lesendahóp, fleiri tilvísanir í efni sitt 

og þar með aukna möguleika á rannsóknarstyrkjum og samstarfsverkefnum.
109

 

Samkvæmt Directory of Open Access Respositories, sem er þjónustu- og 

upplýsingamiðlun í þágu hnattræns þekkingarsamfélags er nær helmingur allra 

varðveislusafna í Evrópu (49 %) og sömuleiðis eru flest samtök um opinn aðgang í 

Evrópu (50%). Með tilliti til einstakra landa eru Bandaríkin með flest eða um 26 % 

varðveislusafna eins og kemur fram á mynd 1. Fræðilegt efni sem eru í opnu aðgengi 

fyrir tilstuðlan DOAR er að langstærstum hluta í formi þverfaglegra rannsóknartengdra 

greina á ensku frá varðveislusöfnum sem byggja á stofnanalegum grunni. 
110
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Mynd 1. Aðgangur að opnum varðveislusöfnum í nokkrum löndum 

 

Heimild: OpenDOAR, Directory of Open Access Respositories, 2008 

6.3 Stefnur samtaka og stofnana varðandi opinn aðgang. 

CERN (European Organization for Nuclear Research) og þar með SCOAP (Sponsoring 

Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics), ERC (European Research 

Council), OSI (Open Society Institute) og IFLA (International Federation of Library 

Association) eru nokkur þeirra samtaka sem lýsa yfir stuðningi við opinn aðgang. Sú 

framtíðarsýn sem vakir fyrir þeim sem hvetja til útgáfu í opnum aðgangi er að allir hafi 

alltaf greiðan aðgang að vísindalegu fræðiefni í gegnum rafrænar netútgáfur. Þessi 

málaflokkur hefur orðið æ meira aðkallandi á síðustu árum af tveimur ástæðum. Í fyrsta 

lagi hefur kostnaður vegna tímaritaáskrifta hækkað nokkuð meira en fjárveitingar til 

stofnana sem hefur aftur valdið því að þurft hefur að takmarka eða loka fyrir aðgang 

vísinda- og fræðimanna að faglega mikilvægu efni en slík rit standa æ sjaldnar til boða. 

Í öðru lagi ryður það sjónarmið sér æ meira til rúms að rannsóknarniðurstöður sem hafa 

fengist með opinberum fjárframlögum eigi að vera aðgengilegar öllum og þannig eigi 

afraksturinn að skila sér til baka. Sérstaklega þegar fræðileg umfjöllun á rafrænu formi 

fær sífellt meira vægi verða takmarkanir og lokanir enn síður ásættanlegar. Þetta er ein 

af ástæðum þess að núverandi kerfi þykir ekki standa traustum fótum, hvorki fyrir 

útgefendur né kaupendur. Evrópska rannsóknarmiðstöðin í öreindafræði (CERN) hefur 

staðið fyrir stofnun samtaka í fjármögnunarskyni fyrir opinn aðgang (SCOAP). Í 

ályktun þeirra felst m.a. að allir hlutaðeigandi aðilar gætu haft ávinning af opnum 
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aðgangi. Í fyrsta lagi hafa notendur óheftan aðgang að öllu því efni sem hefur faglega 

þýðingu á þeirra málasviði. Í öðru lagi fá höfundar meiri dreifingu á rituðum afurðum 

sem gæti leitt til tækifæra á sviði faglegra viðurkenninga og starfsframa. Höfundarnir 

birta sem áður greinar sínar í sömu tímaritum en opinn aðgangur að þeim myndi leiða til 

meiri notkunar á tímaritsgreinum. Í þriðja lagi myndu útgefendur hafa í höndunum 

öruggara og sjálfbærara viðskiptalíkan. Þeirra helsta ábyrgðarsvið væri að tryggja gæði 

með ritskoðun sjálfstæðra ritnefnda og sérfræðinga. Þeir myndu jafnframt sinna útgáfu 

prentaðra eintaka og fylgiefnis sem væri fyrir utan verksvið SCOAP. Í fjórða lagi 

myndu fjármagnseigendur fá auglýsingu á afurð sinni og rannsóknum og hagnast þannig 

á aukinni dreifingu og bættu aðgengi. Aukin stöðugleiki í útgáfukostnaði yrði þeim 

einnig til framdráttar. Í fimmta lagi gætu bókasöfnin leyst kostnaðarvandann og boðið 

notendum óheftari aðgang.
111

 

OSI (Open Society Institute) er bandarísk stofnun og hefur að markmiði að stuðla að 

lýðræðislegum stjórnarháttum, mannréttindum, efnahagslegum, lagalegum og 

félagslegum umbótum á sviði opinberrar stefnumótunar. Starfsemi á vegum OSI fer 

fram í um 50 löndum en stofnanir á vegum samtakanna eru í 29 löndum, aðallega í 

Austur-Evrópu, Mið-Ameríku og Afríku.
112

 Fyrir atbeina OSI var haldinn fundur í 

Búdapest árið 2001 um opinn aðgang og var afrakstur þess fundar var ritið: Budapest 

Open Access Initiative (BOAI). Þar komu fram hugmyndir að tvenns konar leiðum fyrir 

opinn aðgang: í opnum, ritrýndum, rafrænum tímaritum sem hafa náð útbreiðslu og geta 

því fjármagnað sig eftir öðrum leiðum en með áskriftum eða á þann hátt að mennta- eða 

rannsóknarstofnun af einhverju tagi hýsi til langframa og bjóði fram fræðileg skrif eða 

vísindaniðurstöður starfsmanna.
113

 Síðarnefnda hugmyndin myndar grundvöllinn fyrir 

varðveislusöfnin sem fer nú fjölgandi.  
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6.4  Höfundaréttur á innri markaði Evrópu 

Segja má að með sameininlegum innri markaði ESB og fjórfrelsinu varðandi  vörur, 

þjónustu, fjármagn og frjálst flæði verkafólks hafi hættan aukist á viðskiptalegu misferli 

og ólöglegri notkun á afurðum á ýmsum sviðum. Þegar örva á nýsköpun og fjárfestingar 

er verndun höfundaréttar og eignaréttar mikilvægt atriði, einnig fyrir þróun atvinnulífs 

og bættrar samkeppnisstöðu. Höfundarrétti og einkaleyfum er skipt niður í tvo flokka. 

Annars vegar eru þau er lúta að framleiðslu svo sem iðnhönnun, vörumerkum og 

uppfinningum og á hinn bóginn hugverk í rituðu máli eða á öðru listrænu formi svo sem 

ljósmyndir, skáldverk, kvikmyndir, myndlist, tónlist og  sjónvarpsþættir.
114

 Tilskipun 

2001/29/EC, svokölluð Info-Soc tilskipun um höfundarétt og skyld réttindamál innan 

upplýsingasamfélagsins, átti að skapa lagalegt umhverfi sem bæði þjónaði tæknilegum 

framförum og mætti alþjóðlegum skuldbindingum sem urðu til við samninga árið 1996 

á þessu málasviði við Alþjóðahugverkastofnunina, WIPO (World Intellectual Property 

Organisation) Tilskipunin fjallar um höfundarrétt en jafnframt um undantekningar og 

takmarkanir vegna menningarlegra ástæðna, mennta- og rannsókna eða af 

markaðslegum vandkvæðum þegar réttindagæsla er óframkvæmanleg af ýmsum 

ástæðum. Í umboði Framkvæmdaráðs ESB gera aðilar á vegum hollensku 

stofnunarinnar IVIR (Instituut voor Informatierecht) úttekt á hvernig umrædd tilskipun 

hefur mætt þörfum höfundarrétthafa, viðskiptalífs, neytenda, menntastofnana og 

rannsóknargeirans og aðstoða jafnframt ráðið við endurskoðun og mat.
115

 Helstu 

hagsmunasamtök varðandi höfundarétt eru IFRRO (International Federation of 

Reproduction Rigths Organisations) en hérlendis hefur Fjölís það hlutverk. Í febrúar 

2006 voru samþykktar lagabreytingar á íslenskum höfundaréttarlögum í samræmi við 

lög 2001/29/EC og til að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og Evrópuráðsins og hófst 

þar með heildarendurskoðun íslenskra höfundarréttarlaga.
116

  ERC (European Research 

Council) var komið á laggirnar af Framkvæmdastjórn ESB og er styrkt af sjöundu 
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rammaáætlun hennar. Ráðinu er ætlað að styðja við störf vísinda- og menntamanna sem 

eru sérstaklega framsæknir í rannsóknum og tilraunum. Í „Guidelines for Open Access” 

frá ERC segir í fyrstu málsgrein: „In the age of the Internet, free and efficient access to 

information, including scientific publications and original data, will be the key for 

sustained progress” Þetta er einn af þeim þáttum er ráða afstöðu ERC sem kristallast í 

kröfu þeirra um að allar ritrýndar rannsóknarniðurstöður sem hafa fengist með styrk frá 

ERC fari í tilheyrandi rafræna gagnageymslu stofnunarinnar (eða PubMed, ArXiv) 

innan sex mánaða frá útgáfu og sérstaklega allar frumrannsóknir, t.a.m. í lífvísindum, 

séu settar þar um leið og mögulegt er.
117

 

6.5  Aðgengi í umhverfi fræðistarfa. 

Háskólabókasöfn og stofnanir í 18 Evrópulöndum eru þátttakendur í DOAJ (Directory 

of Open Access Journals), þ.á.m. í Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Hollandi en á Íslandi 

er engin meðlimur. DOAJ veitir gjaldfrjálsan og óheftan aðgang að ritrýndum og 

fræðilegum tímaritagreinum en stofnunin hóf starfsemi 2005 með styrk og fyrir atbeina 

Open Society Institute, sænsku þjóðarbókhlöðunar, SPARC (Scholary Publishing and 

Academic Resources Coalition), SPARC Europe og Axiell sem er helsti 

tækniþjónustuaðili upplýsingakerfa á Norðurlöndum og víðar. SPARC voru upphaflega 

bandarísk hagsmunasamtök um málefni útgáfu, dreifingar og framboðs á fræðilegu efni 

en SPARC Europe er stutt af LIBER, IWI (IT Works Interactive), JISC (Joint 

Information Systems Committee), SCONUL (Society of College, National and 

University Libraries) og UKB (Samtökum hollensku þjóðarbókhlöðunnar og þrettán 

þarlendra háskólabókasafna). Aðrir styrktaraðilar eru sænska þjóðarbókhlaðan, 

háskólinn í Lundi sem jafnframt sér um þróun og rekstur, INASP (International 

Network for the Availability of Scientific Publications) og EBSCO sem er einn helsti 

dreifingaraðili rafrænna bóka, tímarita, tímaritsgreina og tímarita svo nokkuð sé 

nefnt.
118

 Global E-prints er opinn aðgangur sem veitir aðgang að meira en 25.000 
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rafrænum tímaritum og er hann því töluvert stærri en DOAJ. Árið 1996 hófust dönsku 

samtökin DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) handa við 

undirbúning og hafa nú í samvinnu við dönsku ráðuneytin þrjú fyrir menntun, 

menningu, og vísindi og tækni komið gagnagrunni á legg sem veitir öllum gjaldfrjálsan 

aðgang. 
119

 

Að þróa innviði evrópsks rannsóknarsamstarfs og skipulag þess er hluti af sjöundu 

rammaáætlun Evrópusambandsins og í því skyni styrkir Framkvæmdaráðið verkefnið 

DRIVER (Digital Respository Infrastructure for European Reseach).  DRIVER styður 

opinn aðgang að fræðigögnum og er samvinnuverkefni tíu alþjóðlegra aðila um að koma 

á fót þekkingargrunni fyrir evrópskar rannsóknir. Uppbyggingin felur m.a. í sér 

tengingu varðveislusafna í Hollandi, Þýskalandi, Frakklandi, Belgíu og Bretlandi.
120

 

Eins og fram kemur á mynd tvö hefur varðveislusöfnum sem bjóða opinn aðgang 

fjölgað með umtalsverðum hraða á undanförnum árum.
121

 

Á vegum norræna ráðherraráðsins starfar NordForsk sem sjálfstæð stofnun og sinnir 

norrænum hagsmunum á sviði rannsóknar- og þróunarstarfa en undir hana heyrir 

NORDBIB. Eitt af verkefnum NORDBIB felst í stefnumótun vegna opins aðgangs og 

gæðastjórnunar á því sviði jafnframt því að vera alþjóðlegur samstarfsaðili og tengiliður 

bæði á evrópskum og norrænum grundvelli. 
122

 Hérlendis hefur verið komið á laggirnar 

tveimur varðveislusöfnum. Annað er Hirslan sem bókasafn Landsspítalans hýsir og hitt 

er Skemman sem geymir lokaritgerðir nemenda við Kennaraháskólann og Háskólann á 

Akureyri. Varðveislusafn Háskóla Íslands er í burðarliðnum og allar líkur á þróun í 

þessum málum hérlendis á næstu árum eins og erlendis enda hefur töluverð aukning átt 

sér stað í fjölda varðveislusafna á skömmum tíma. 
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Mynd 2. Fjöldi varðveislusafna með opnum aðgangi 

 

      

    OpenDOAR, Directory of Open Access Respositories , 2008 

6.6  Upplýsingaveitur og  notkun vísindagreina 

Hvað varðar framboð og notkun á fræðilegu efni hafa Íslendingar sem og aðrir 

Evrópubúar notið þjónustu frá útgefendunum Elsivier, Springer, Blackwell, Ebsco og 

ISI (Intercollegiate Studies Institute). Íslendingar hafa notið þeirrar sérstöðu að hafa 

aðgang í gegnum þessa þjónustuaðila með landsaðgangi í formi áskriftar sem kostar um 

100 millj. á síðasta ári en samið er til eins árs í senn. Aðgangurinn veitir einkaaðilum og 

opinberum aðilum og öllum almenningi hérlendis aðgang að rafrænum gagnasöfnum og 

tímaritum í gegnum gáttina hvar.is. Menntamálaráðuneytið skrifaði fyrst undir samning 

árið 1999 en aðgangurinn er eingöngu fjármagnaður af opinberum aðilum. Slík 

landsáskrift þekkist ekki annars staðar en hún er möguleg á Íslandi vegna fámennis og 

vegna þess að allar ip-tölur í landinu eru skráðar en þetta er líklega ástæða þess að 

Íslendingar eru methafar í notkun fræðigreina. Árið 2007 sóttu landsmenn 900.000 

greinar í fullri lengd en aðgangurinn styður við starfsemi í öllum háskólum landsins, 

http://www.hvar.is/
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framhaldsskólum og öðrum menntastofnunum
123

 Á málþingi sem haldið var í október 

2007, kom fram hjá Sander Verboom (2007) frá Elsivier  sem er einn stærsti 

útgefandinn, að árleg aukning í notkun fræðigreina hjá Íslendingum væri um 46 % á 

ársgrundvelli en þetta sýnir að þessi þjónusta hefur átt mikilli velgengni að fagna 

hérlendis. Útflutningur á fræðilegri þekkingu og verkkunnáttu, rannsóknir og þróun, 

byggðamál, fjarnám, starfsmenntun, upplýsingalæsi og almennt menntunarstig eru 

þættir sem  framboð upplýsinga af þessu tagi hefur bein áhrif á og eru mikilvægir 

þekkingarsamfélaginu. Hérlendis er mest sótt á sviði landbúnaðar og lífvísinda, 

lífefnafræði, jarðfræði og jarðeðlisfræði, umhverfisfræði, læknisfræði, sálfræði og 

félagsvísinda. Sameindalíffræði og erfðafræði hafa þó yfirburði hvað ásókn varðar en 

það gefur einnig vísbendingar.
124

 

6.7  Aðgengismál 

Aðgangur að upplýsingum verða að teljast til réttinda allra Evrópubúa en eru e.t.v. 

sérstaklega mikilvægt atriði fyrir þá sem eiga á hættu að teljast jaðarhópar af 

einhverjum orsökum eða eiga við einhverja fötlun að etja. Öll ríki Evrópusambandsins 

standa að baki EDeAN áætlunina (European Design for All e-Accessibility Network). 

Henni sinnir samstarfshópur sem fæst við hönnun á notendaviðmóti sem mætir þörfum 

sem flestra. Verkefni þeirra er fjölþætt og leitað er lausna á mismunandi sviðum. Í fyrsta 

lagi nær markhópurinn yfir einstaklinga með afar mismunandi kunnáttu og getu. Í öðru 

lagi er umfang og eðli verkefna af ólíkum toga og í þriðja lagi eru hlutverk 

viðfangsefnisins margvísleg sem og samhengi og áhrif þess á viðskipti og samfélag. Þó 

að óhjákvæmilega séu ákveðnir óvissuþættir sem torvelda framtíðarverkáætlanir lagði 

samstarfshópur EDeAn fram ítarlegar tillögur um framtíðarmarkmið, áætlanir og 

verklag sem í stórum dráttum lúta að samvinnu ólíkra aðila, upplýsingaöflun, 
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árangursmati, þróun, fræðslu og virkjun fleiri aðila í starfinu sem lýtur að aukinni 

heildarþátttöku og bættu aðgengi.
125

 Framkvæmdastjórn ESB styrkir WAI (Web Access 

Initiative) verkefnið fjárhagslega en meðal afurða þeirrar vinnu er opinber gátlisti og 

viðmið fyrir hönnun og vinnslu notendaviðmóts. Með þetta fyrir augum hefur 

Framkvæmdastjórnin sett fram þrjú meginmarkmið er varða: í fyrsta lagi innkaup á 

tæknibúnaði sem hentar auðveldu aðgengi, í öðru lagi vottun og mat á því sama og í 

þriðja lagi þarf að finna hvernig löggjöf getur stutt við bakið á þessu markmiði. WAI  er 

hluti af W3C (World Wide Web Consortium), staðlaráðinu sem flokkar vefsíður í þrjá 

gæðaflokka eftir vissum reglum og hefur gefið út leiðarvísi (Web Content Accessibility 

Guidelines) en W3C er einnig styrkt af Japan og Bandaríkjunum.
126

 Eins og í allflestum 

löndum ESB hafa íslensk ráðuneyti valið að hafa W3C/WAI til hliðsjónar þegar tekin er 

ákvörðun um val á hugbúnaði og notendaviðmóti. 

6.8  Aðgengi og notkun á heimilum og vinnustöðum. 

Á vegum Eurostat var könnuð tölvueign á heimilum, netnotkun og netaðgangur í 

fyrirtækjum í EES-löndunum nema Lichtenstein, þ.e. í ESB-löndunum 27, auk Noregs 

og Íslands. Tölur vantar fyrir Möltu og Króatíu. Samkvæmt þessum upplýsingum um 

aðgang að netinu á heimilum árið 2006 í 27 löndum ESB var hann að meðaltali um 49 

% en 83 % á sama tíma á Íslandi. Þátttakendur voru á aldrinum 16-74 ára og voru allar 

gerðir nettenginga teknar með í mælinguna.  Löndin, sem komu næst á eftir Íslandi, 

voru Holland (80 %), Danmörk (79 %) og Svíþjóð (77 %). Munurinn var meiri á milli 

Íslands og meðaltals í ESB-löndunum þegar horft var til reglulegrar notkunar á netinu 

en miðað var við sama aldurshóp og notkun einu sinni í viku á þriggja mánaða tímabili. 

Á Íslandi mældist regluleg notkun 84 % á meðan meðaltal í ESB-löndunum var 45 %. 

Sömu lönd og áður, þ.e. Danmörk, Svíþjóð og Holland mældust næst Íslandi nema að 

nú skaut Noregur sér upp með þriðju mestu netnotkunina. Netnoktun íbúa í Noregi, 

Svíþjóð og á Íslandi er meiri en netaðgangur á heimilum og það gefur vísbendingu um 
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að almenningur í þessum löndum noti netið oftar í vinnunni en á heimilum sínum. Í 

Noregi munar það 8 %. Í Danmörku og Hollandi er netnotkun aðeins minni en 

netaðgangur á heimilum leyfir eins og kemur fram í töflu tvö. 
127

 

 

Tafla 2. Netaðgangur í fyrirtækjum, á heimilum og netnotkun 2006 sem hlutfall af hundraði. 

Netaðgangur 

heimila 49 54 80 79 77 69 83 

Netaðgangur 

fyrirtækja 1 
128

 
92 94 97 98 96 94 99 

Netaðgangur 

fyrirtækja 2 
129

 
99 100 99 100 100 99 100 

Netnotkun 

íbúa 
45 49 76 78 80 77 84 

 27 

ESB 

15 

ESB
130

 

 

Holland 

 

Danmörk 

 

Svíþjóð 

 

Noregur 

 

Ísland 

Heimild: Eurostat 

 

Þar sem net- og tölvuvæðing er mest , þ.e. á Íslandi, í Hollandi og Danmörku, er það 

mest óháð stærð fyrirtækis hvort það er netvætt eða ekki. Þar voru 97-99 % 

sprotafyrirtækja vel tæknivædd á þessu sviði. Síðan tólf nýjustu ríki Evrópu-

sambandsins: Pólland, Ungverjaland, Tékkland, Slóvakía, Slóvenía, Eistland, Lettland, 

Litháen, Malta, Kýpur, Búlgaría og Rúmenía bættust við það hafa nettengingar á 

heimilum farið niður um 5 % að meðaltali en hjá minnstu og stærstu fyrirtækjunum um 

1-2 %. Þegar nýjustu lönd ESB, Búlgaría og Rúmenía, eru ekki tekin með í mælinguna 

2006 og miðað er við 25 lönd í stað 27 landa minnkar munurinn um 1-3 % á þessum 

sviðum en munurinn er þar mestur á tölvueign heimilanna.
131
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Tafla 3:  Internetkunnátta 2006 – ESB og á Íslandi. 
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        Heimild: Hagstofa Íslands 

  

 

Í könnun sem Eurostat gerði einnig árið 2006 á netkunnáttu íbúa 23 ESB landa, kom  í 

ljós að Íslendingar töldu sig flestir hafa kunnáttu í meðallagi á meðan mat á 

meðaltalskunnáttu Evrópubúa var nær lágmarki.
132

 Búlgaría og  Rúmenía eru ekki með i 

þessari könnun og einnig vantar tölur fyrir Frakkland og Króatíu. 

Í skýrslu sem gerð var á vegum Framkvæmdastjórnarinnar vegna úttektar og 

árangurmats fyrir i2010 frá apríl 2008, Preparing Europe´s digital future : i2010 Mid-

Term Review, kemur fram að nokkur árangur hefur náðst og sérstaklega hefur netnotkun 

í aldurshópnum 16-24 ára aukist en árið 2007 notaði um 82 % þess hóps netið 

daglega.
133

    

 

6.9  Samantekt 

Nokkur markmið í stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB sem birtust í i2010 kveða á 

um þátttöku í rannóknar- og þróunarstörfum og opinbera styrki á því sviði. Rannsóknar- 

og þróunarstörf eru kostnaðarsöm en einnig mikilvæg fyrir önnur markmið stefnunnar 

en þar ber hæst nýsköpun og aukna samkeppnishæfni. Opinberar stofnanir standa 

straum af sívaxandi kostnaði vegna notkunar á rannsóknarniðurstöðum og vísindalegu 
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efni með opinberu rekstrarfé en fagleg samtök hafa látið mikið að sér kveða til eflingar 

opins, þ.e. gjaldfrjáls aðgangs. Aukin netnotkun og eftirspurn eftir fræðilegu efni hefur 

aukist sem leiðir til hækkandi verðs. Viðskipti með þekkingu geta skoðast sem jákvæður 

þáttur efnahagslega en á hinn bóginn eru það opinberar fjárveitingar, þ.e. rekstrarfé 

rannsóknarstofnana, sem greiðir kostnaðinn og sá þáttur hefur neikvæðar afleiðingar 

fyrir aðstöðu til rannsóknar- og þróunarstarfa. Að þessu leyti eru það andstæðir 

hagsmunir sem ráðgefandi sérfræðingarnefndir og stjórnvöld þurfa að taka afstöðu til 

við álitsgerð og stefnumótun. Önnur markmið í i2010 fela í sér eflingu upplýsingalæsis, 

uppsetningu fjarskiptanets á viðráðanlegum verði fyrir almenning og aðgengi fyrir alla 

sem felur í sér notendavænt rafrænt umhverfi. Eins og fram kemur í töflum tvö og þrjú 

fyrir árið 2006 hefur aðeins tæplega helmingur heimila að meðaltali í ESB-löndunum 27 

netaðgang og u.þ.b. sama hlutfall upplýsir að það hafi enga kunnáttu til að nota 

internetið. Netaðgangur og notkun er mest á Norðurlöndum og í Hollandi, Þýskalandi 

og Bretlandi og gefur það vísbendingu um óhagstæða stöðu annarra landsvæða á 

upplýsingatæknisviðinu. Stafræn misskipting veldur því að hluti almennings getur ekki 

tekið þátt í rafrænni og hagkvæmari stjórnsýslu. Sá almenningur hefur jafnframt minni 

starfshæfni og af þeim sökum lakari atvinnumöguleika og minni kaupgetu sem leiðir 

ekki til stækkandi markaðssvæða. Afleiðingar stafrænnar misskiptingar eru einnig 

félagsleg einangrun og vaxandi jaðarhópar.   
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7.  Samstarf, rannsóknir og stjórnsýsla 

Í stefnu stjórnvalda, bæði í áætluninni i2010 og í íslenskri stefnumótun er lögð áhersla á 

rannsóknir og þróunarstarf og þá sérstaklega í samstarfi við einkaaðila. Í sjöunda kafla 

verður sjónum áframhaldandi beint að málasviðum er tengjast framkvæmd stefnanna: 

rafrænni stjórnsýslu, rannsóknarumhverfi og öðrum alþjóðlegum samstarfsverkefnum. Í 

þessu umhverfi gegna alþjóðleg samvinna og styrkjakerfi lykilhlutverki. Í þessum kafla 

verður dregin upp mynd af því íslenska og evrópska rannsóknarumhverfi sem er 

bakgrunnur stefnumótunar á þessu sviði. Þetta er gert í þeim tilgangi að gefa innsýn í 

raunveruleg verkefni og núverandi stöðu en ekki síður til þess að vera í betri aðstöðu til 

að leggja mat á þennan þátt í stefnumótuninni. Í sama tilgangi verður varpað ljósi á 

stærstu samstarfsverkefni innan áætlana EES/ESB og aðra mikilvæga samhliða þróun, 

þ.e. stefnu og stöðu rafrænnar stjórnsýslu enda hefur mikil áhersla verið lögð á þróun 

hennar, bæði vegna hagkvæmnis- og þjónustusjónarmiða. 

7.1  Rannsóknir og hnattvæðing 

Í bók sinni Rise of the Network Society skrifar Manuel Castells (2000) um það misræmi 

sem ríkir í rannsóknar- og þróunarstörfum á alþjóðavísu. Í lok síðasta áratugar voru 1/5 

af jarðarbúum um 93 % af internetnotendum og yfirgnæfandi hlutfall rannsóknar- og 

þróunarstarfa átti sér stað í um tíu af ríkustu löndum heims. Auk mismunar á stigi 

upplýsingatæknivæðingar eru aðrir þættir svo sem tengslanet, tungumál og almennt 

menntunarstig sem verða enn frekar til að takmarka svæðisbundið rannsóknar- og 

þróunarstarf. Þessar staðreyndir brjóta í bága við hugmyndina um alþjóðlegt 

þekkingarhagkerfi nema þá að það eigi að byggjast á lagskiftri verkefnadreifingu hjá 

annars vegar þekkingarskapandi framleiðendum í þróuðu löndunum og hins vegar 

tæknilega ósjálfstæðu vinnuafli í þróunarlöndunum. Þó svo að rannsóknarumhverfi hafi 

ekki jafna hnattræna dreifingu hefur það alltaf verið alþjóðlegt því vísindamenn verða 

að vinna saman til að ná árangri enda eru vísindalegar niðurstöður sem haldið er innan 

landamæra dæmdar til þess að heltast úr lestinni. Castells bendir enn fremur á að 

markmið, árangur og afurðir rannsókna- og þróunarstarfs séu miðaðar við þarfir og 
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markaði ríkari landanna. Máli sínu til stuðnings bendir hann á hversu hlutfallslega litlar 

rannsóknir og lítil þróun hefur orðið á sviði lyfjaframleiðslu fyrir sjúkdóma sem algengt 

er að herji á almenning í þróunarlöndunum.
134

 Á heimasíðu Þróunarsamvinnu ESB 

kemur fram að aðildarríkin  séu stærsti veitandi þróunar- og neyðaraðstoðar í heiminum 

með samtals um 55% samtals í beinum og óbeinum framlögum en óbein aðstoð getur 

verið í formi tollaívilnana eða efnahagssamvinnu. Mikill hluti aðstoðarinnar fer í 

gegnum Sameinuðu þjóðirnar eða aðrar stofnanir. Aðildarríki ESB hafa hver sína stefnu 

í þróunarsamvinnumálum. Það er undir sérhverju ríki komið hve stór þáttur þeirra er og 

þau fara þar sjálf með forræði á grundvelli milliríkjasamstarfs.
135

  Paschal Preston 

(2003) hefur skrifað um mismunandi vægi málasviða innan rammaáætlana ESB og 

hvernig það birtist í fjárveitingum Framkvæmdastjórnar ESB. Hann bendir á auknar 

fjárveitingar til rannsóknar- og þróunarstarfa á meðan fjárveitingar til annarra málasviða 

svo sem menningarmála, standi í stað eða lækki. Preston telur stefnumótunina eins og 

hún birtist opinberlega gefa til kynna áhuga stjórnvalda á félagslegum þáttum en segir 

að þau hampi á sama tíma íhaldssömum sjónarmiðum sem vilja veg markaðsaflanna og 

einkaneyslunnar sem mestan með ofuráherslu á nýja tækniþróun.
136

      

7.2  Evrópskt og íslenskt rannsóknarumhverfi  

Íslendingar eru þátttakendur í sjöundu rammaáætluninni  og hafa verið þátttakendur  í 

rannsóknaráætlunum í 14 ár eða frá gildistöku EES samningsins. Jafnframt því að vera 

sameiginlegt markaðs- og viðskiptasvæði er ESB-svæðið eitt vísindasvæði. 

Stefnumótun á rannsóknar- og þróunarsviðinu er árangursmiðaðri en áður með færri 

áherslusvið og þverfagleg samvinna vísindamanna hefur fengið aukið vægi. Sjöunda 

rammaáætlunin sem gildir til 2012 felur í sér fjórar séráætlanir sem Íslendingar eiga 

aðild að: rannsóknir fyrirtækja, þar með svokallaðar jaðarrannsóknir og rannsóknir 

sprotafyrirtækja, uppbygging mannauðs með aukinni og fjölbreyttari menntun, 
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nýsköpunartækifæri og viðskiptahugmyndir og að lokum rannsóknarsamvinna á níu 

ólíkum sviðum sem m.a. fela í sér vistaskipti vísindamanna. Íslendingar taka ekki þátt í 

fimmtu séráætluninni sem er á sviði kjarnorkurannsókna.
137

 CORDIS (Community 

Research and Development Information Service) er upplýsingaþjónusta varðandi 

einstaka hluta af sjöundu rammaáætluninni og fyrir rannsóknar- og þróunarsjóði ESB. 

Hlutverk þess er einnig að samræma og að vera tengiliður milli hlutaðeigandi aðila á 

sviði vísinda, rannsókna og þróunar.
138

 Nýsköpunarmiðstöð Íslands er sérstök stofnun 

sem heyrir undir yfirstjórn iðnaðarráðherra og var stofnuð við sameiningu 

Iðntæknistofnunar og Rannsóknarmiðstöðvar byggingariðnaðarins árið 2007. Miðstöðin 

á að taka mið af stefnu Vísinda- og tækniráðs í því hlutverki sínu að styrkja 

samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði í landinu með þvi að miðla 

þekkingu og veita stuðningsþjónustu fyrir frumkvöðla og sprota- og 

nýsköpunarfyrirtæki en einnig með því að stunda tæknirannsóknir, þróun, greiningar, 

prófanir, mælingar og vottanir. Eitt af þremur starfssviðum Nýsköpunarmiðstöðvar felst 

í rekstri Impru sem sér um leiðsögn og þjónustu fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki en 

Impra starfrækir Evrópumiðstöð. Ef fyrirtæki hérlendis óska eftir samstarfsaðila í 

Evrópu fá þau aðstoð Evrópumiðstöðar Impru við að finna þá í gegnum net IRC 

(Innovation Relay Center) en skrifstofur IRC eru starfræktar í öllum ESB/EES 

löndunum.
139

 Árið 2004 var hlutfallið af opinberum starfsmönnum á sviði rannsóknar- 

og þróunar á Íslandi 1.97 %. Þetta var hæsta hlutfallið í Evrópu en það var þá að 

meðaltali 0.84 í ESB-löndunum 25.
140

 Á þessum tíma fóru 5 % af heildarútgjöldum til 

rannsóknar- og þróunarstarfa í 27 ESB-löndum til frumrannsókna á meðan Íslendingar 

stunduðu þær ekki heldur eingöngu hagnýtar rannsóknir eða þróunarstarf. Í það 

síðastnefnda fóru 41.4 % af  útgjöldum á þessu málasviði ESB- landanna 27 en til 

samanburðar má geta þess að hlutfallið í Japan var 61 % og í Bandaríkjunum 55,4 %. 

ESB-löndin voru hins vegar með hæstu útgjöldin til grunnrannsókna og hagnýtra 
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rannsókna.
141

 Til merkis um það að áherslur eru að hnikast til varðandi rannsóknarsvið 

sem mögulega munu verða styrkt af hinu opinbera lagði Vísinda- og tækniráð það til á 

haustfundi árið 2007 að áhersla yrði lögð á rannsóknir og þróun á sviði skapandi greina. 

Þarna er átt við greinar á sviði menntunar, menningar, lista, hönnunar og sömuleiðis til 

framleiðslu á þessum sviðum. Þetta gæti verið vísbending um að Íslendingar muni halda 

áfram að nýta næstum helming (43 %) eða hækkandi hlutfall af fjárveitingum sínum á 

þessu sviði til þróunarstarfa.
142

 Nokkurrar nýbreytni virðist gæta varðandi það á hvaða 

sviði tækifæri til nýsköpunar og útflutningsframleiðslu gefast. Með hliðsjón af 

samstarfsverkefnum og styrkjum er bæði á sviði menntamála sem og í rannsóknar- og 

þróunarverkefnum víðtækt samstarf innan ESB/EES-landanna. Á heimasíðu 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er listi yfir á þriðja tug aðila sem Evrópumiðstöðin hefur 

samstarf við. Þjónustuskrifstofa um sókn í samkeppnissjóði ráðleggur doktors- og 

meistaranámsnemum og starfsmönnum H.Í. og Landsspítala-Háskólasjúkrahúss og 

aðstoðar þá við umsóknir, skýrslugerð og leit að rannsóknarfé og styrkjum, aðallega 

erlendis. Styrkir innan sjöundu rammaáætlunar ESB, íslensku sjóðirnir og þeir norrænu, 

NordForsk eru í umsjón Rannís. 
143

 

7.3  Rafræn stjórnsýsla 

Evrópusambandið stóð fyrir ráðstefnu árið 2005  í Englandi þar sem samþykkt var  

yfirlýsing til stuðnings þeim hluta af i2010 rammaáætluninni sem beindist að rafrænni 

stjórnsýslu. Helstu þættir hennar vörðuðu aðgengismál, hagkvæmni, skilvirkni og 

notendamiðaða rafræna þjónustu í samræmi við niðurstöðu leiðtogafundarins í Lissabon 

árið 2000. Þessir þættir urðu þar með einnig hluti af öðrum samþykktum en 

heildarmarkmið rafrænnar stjórnsýslu byggist á þeim. Island.is er samvinnuverkefni 

ríkis og sveitarfélaga og er ætlað að vera notendavæn, opinber þjónustuveita sem býður 

á einum stað innlendum og erlendum íbúum landsins eyðublöð, þjónustu og upplýsingar 
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um flest svið mannlífsins sem hið opinbera kemur að. Þar má einnig finna upptökur úr 

þingsölum Alþingis sem ættu að einhverju leyti að koma á móts við kröfur um aukið 

gegnsæi og upplýsingar fyrir neytendur.
144

 Hérlendis er sparnaður af rafrænni 

stjórnsýslu og arðsemi sjálfsafgreiðslu farin að skipta tugum milljóna. eEurope hefur 

innihaldslega sömu markmið en innleiðing rafrænnar stjórnsýslu myndi spara 

skattgreiðendum í álfunni um 15 billjónir evra á ári. 
145

 

Fjöldi áætlana styrkja og stuðla að  þróun rafrænnar stjórnsýslu. Hér má nefna IST, 

UTpsp (UT policy support program), eTEN, (Deploying Trans-European e-Services for 

All), IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public 

Administrations, Businesses and Citizens), ePractice sem eru hvatningarverðlaun  og 

eParticipation fyrir íbúalýðræði.
146

 Í því skyni að hvetja til úrvinnslu verkefna á ýmsum 

sviðum rafrænnar stjórnsýslu veitir Framkvæmdastjórn  ráðuneytum, stofnunum og 

sveitarfélögum verðlaun fyrir árangur á þessu sviði. Í i2010 eGoverment Action Plan: 

Accelerating eGoverment in Europe for the Benefit of All, áliti sem byggt er á 

ráðherrayfirlýsingunni frá Englandi miðuðu helstu markmið að aðgengisvænu, traustu, 

skilvirku og gegnsæu notendaumhverfi, rafrænum undirskriftum og ríkiskaupum, 

samræmanlegum og stöðluðum netkerfum og að síðustu að stefnt skyldi að rafrænum 

vettvangi fyrir þjóðfélagsumræðu og lýðræðislega ákvarðanatöku.
147

 Á Íslandi skipaði 

Forsætisráðuneytið verkefnastjórn fyrir framþróun rafrænnar stjórnsýslu og auk eigin 

fulltrúa, var hún skipuð fulltrúum frá Ríkisskattstjóra, Tryggingarstofnun,  

Fjármálaráðuneyti og Félagsmálaráðuneyti. Markmið verkefnastjórnarinnar voru í 

stórum dráttum sambærileg þeim er birtust í  eGovernment Action Plan. 
148

 

Með hliðsjón af nettenginum og netnotkun almennings er Ísland þróaðasta land Evrópu 
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en það er hins vegar undir meðaltali þegar kemur að rafrænni stjórnsýslu
 149

 Bilið á milli 

þeirra Evrópulanda sem standa sig best í rafrænni stjórnsýslu (Austurríki með 100%) og 

þess sem er verst statt (um 15%) er 85 %.
150

 Þetta er eitt af því sem gefur til kynna 

umtalsverðan mun á því hversu misvel á veg upplýsingasamfélagið er komið innan 

landa ESB .
 

7.4  Evrópubókasafnið – TEL,  EDL og ENRICH 

Rafræna Evrópubókasafnið, EDL (European Digital Library) er eitt af verkefnum 

eContentplus og undir yfirumsjón þýska þjóðbókasafnsins og er TEL ME MOR 

verkefnið fyrirrennari þess. Evrópubókasafnið er samstarfsverkefni evrópsku 

þjóðbókasafnanna með Evrópusambandið og CENL (Conference of European National 

Libraries) sem bakhjarla.  Evrópubókasafnið veitir aðgang að sameinuðum rafrænum 

gagnasöfnum allra helstu þjóðbókasafna í Evrópu en helstu markhópar eru fræðimenn 

og nemendur við háskóla og aðra framhaldsskóla, starfsmenn rannsóknarstofnana, 

menningarstofnana ásamt þeim sem koma að útgáfustarfsemi og hönnunar- eða 

þróunarverkefnum. Markmiðið er að þegar verkefninu lýkur árið 2008 munu 

Evrópubúar hafa aðgang að stafrænu safnefni allra Evrópusambandslandanna. Eitt af 

markmiðum þess var að stækka Evrópubókasafnið með rafrænum safnkosti tíu nýrra 

aðildarríkja ESB og auk þess að hvetja til þátttöku stofnana og þjóðbókasafna í 

upplýsingatækniverkefnum. Auk þess að gera safnkost allra EES-landanna rafrænan og 

aðgengilegan í Evrópubókasafninu var markmiðið EDL-verkefnisins að bjóða sem 

flestum Evrópubúum aðgang á eigin tungumáli. Einnig vildi EDL efla markaðssetningu 

og upplýsingagjöf varðandi þjónustuna og veita samvinnuverkefnum þess forstöðu.
151
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ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural 

Heritage) verkefnið er styrkt af eContentplus áætlun  og er markmið þess að auka og 

opna rafrænan aðgang að ýmsum gögnum og miðlum tengdum evrópskri 

menningararfleifð sem almennt ekki hefur verið unnt að nálgast áður. 

Menningarverðmæti verða gerð aðgengileg, m.a. í formi stafrænna mynda í 

sameiginlegu evrópsku sýndarumhverfi. Áætlað er að safnið muni geyma um fimm 

milljónir stafrænna síðna og hafa fjöltyngt notendaviðmót. Stefnt er að því að 

verkefninu mun ljúka í lok árs 2009. Stór hluti safnkostsins Manuscriptorium er 

staðsettur og uppruninn í Tékklandi en upphaf þess og stækkun má rekja til sérstaks 

verkefnis sem bar titilinn Memory of the World. Nokkrir helstu markhópar eru þeir sem 

stunda nám, kennslu og fræðistörf við háskóla, starfsmenn rannsókna, 

menningarstofnana og skjala- og minjasafna. Stofnun Árna Magnússonar er þátttakandi 

í verkefninu. 
152

 

7.5  Samantekt 

Niðurstaða þessa kafla er að öflugt alþjóðlegt samstarf er virkt á sviði rannsóknar og 

þróunar, menningar og menntunar enda er miðlun menningararfs og samstarf ríkja í 

rannsóknar- og þróunarstörfum yfirlýst markmið í þeim stefnum sem eru hér til 

greiningar, t.a.m. starfrækir Impra Evrópumiðstöð. Umtalsverð styrkjastarfsemi á sér 

stað varðandi menntun, símenntun og starfsmenntun og Íslendingar sækjast eftir að 

koma vísindamönnum sínum í erlendar rannsóknir og að koma á fót tengslaneti við 

evrópskar rannsóknarstofnanir. Sameiginlegur hvati er að baki stefnum á þessum 

sviðum sem hafa verið útfærðar og framkvæmdar á árangursríkan hátt. Auk hvatans þarf 

fjármagn við upphaf keðjunnar og ferlisins sem hefst með rannsóknar- og þróunarstarfi 

til nýsköpunar sem er ætlað að leiða til bættrar samkeppnisstöðu sem á svo aftur að 

leiða til betri lífskjara og almennrar velmegunar í löndunum. Það sem hæst ber á þessu 

sviði er viljinn til samnýtingar á þekkingu og fjármagni innan ESB- landanna auk 
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Noregs og Íslands sem lýsir sér í öflugu styrkjakerfi, samvinnuverkefnum, vistaskiptum  

og öðru samstarfi. Einnig er stefnt að samnýtingu á sviði menningar en framtíðarsýnin 

um Evrópubókasafnið felur í sér sameiginlegan aðgang allra að stafrænu efni  EES-

landanna og hérlendis er þátttakan vel á veg komin. Þetta menningarmarkmið leggur 

áherslu á menningararfleifð sem oft er sameiginleg fleiri þjóðum en einni og því má 

einnig líta á það sem annað markmið verkefnisins að efla vitund um sameiginlega þætti 

í sögu og bakgrunni Evrópubúa. Þannig styrkist myndin af Evrópu sem einni heild og af 

þeirri ástæðu hefur þetta markmið einnig pólítískan tilgang.  
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8.  Niðurstöður 

Í niðurstöðunum verður lagt mat á stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB og íslenska 

Forsætisráðuneytisins með hliðsjón af þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp 

með í fyrsta kafla. Einnig með hliðsjón af þáttum sem fram kemur í þriðja kafla að  

fræðimenn telja nauðsynlega í stefnumótun: greiningu á ytri og innri umhverfisþáttum, 

gagnvirkum samskiptum, árangursmati, tímasetningum og ábyrgðaraðild. Ályktað 

verður um vanda stefnumótunar og fjallað um það misjafna þróunarstig og 

efnahagsástand ólíkra landa innan ESB sem stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB 

sem þarf að gera ráð fyrir. Þá verður því svarað hvar áherslurnar liggja og hver helstu 

efnisatriði stefnumótunar í málefnum upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins eru hjá 

Framkvæmdastjórn ESB og Forsætisráðuneytinu. Jafnframt er ályktað um stefnur þeirra 

faglegu stofnana og samtaka sem hér hafa verið til umfjöllunar og fjallað um líklega 

þróun varðandi opinn aðgang. Dregin verður upp yfirlitsmynd af stöðu og þróun 

upplýsingasamfélagsins með hliðsjón af samfélagi og atvinnulífi og þar verður einnig 

rætt um síbreytilegt ferli hugtakaþróunar. 

8.1  Áhrif stefnumótunaraðferða 

Grundvallarþættir við upphaf stefnumótunar eru greining á umhverfi, málasviðum, 

þekkingu og tækni ásamt þeim ytri aðstæðum sem lagalegir og efnahagslegir þættir 

mynda. Með hliðsjón af stefnum Framkvæmdastjórnar ESB og íslenska 

Forsætisráðuneytisins og fyrrnefndu fyrstu þremur þáttum stefnumótunar gegna 

ráðgefandi nefndir á vegum Bureau of European Policy Advisers og Vísinda- og 

tækninefnd hlutverki og upplýsingatæknimálin eru í höndum sérstakrar tækninefndar 

ISTAG. Þegar þarfagreinig hefur farið fram á grundvelli sérfræðiþekkingar og 

nauðsynleg framtíðarsýn er fyrir hendi er komið að öðrum mikilvægum þætti sem felst í 

gagnvirkum samskiptum eða opnu samráði. Sérfræðinganefndir, umræður, samanber 

Commissioners College, vinnuhópar, ráðgefandi aðilar og opnar boðleiðir fyrir 

almenning á vefsíðum voru fyrir hendi hjá bæði evrópskum og íslenskum aðilum 

varðandi stefnumótunina og þessi atriði uppfylla kröfu um gagnvirk samskipti. 
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Áætlunin eParticipation sem fór af stað árið 2008 er ekki hluti að stefnumótuninni fyrir 

upplýsinga- og þekkingarsamfélagið heldur fyrir stefnumótun Evrópusambandsins í 

heild og er ætlað að auka lýðræðislega þátttöku og tengja almenning við ákvarðanatöku. 

Þó ekki sé hægt að álykta með mikilli vissu um skilvirkni boðleiða almennings til 

stefnumótunaraðila, verður niðurstaðan varðandi gagnvirk samskipti og lýðræðislega 

þátttöku í heild að teljast nokkuð jákvæð. Einn af þáttum góðrar stefnumótunar eru 

mælanleiki á árangur.  Í apríl 2008 var gefin út stöðuskýrsla, Preparing Europe´s digital 

future : i2010 Mid-Term Review þar sem þróun síðustu ára var skoðuð á grundvelli 

talna frá ESB-löndnum og þar koma fram margvíslegar upplýsingar um 

upplýsingarsamfélagið í Evrópu, m.a. um rafræna stjórnsýslu og netnotkun almennings. 

Rafræn stjórnsýsla og aðrar áætlanir sem felast í markvissum, afmörkuðum verkefnum 

og beinum aðgerðum stjórnvalda eru mælanlegir þættir stefnumótunar. Hins vegar geta 

aðrir og fleiri orsakaþættir svo sem efnahagur og atvinna skýrt það að tölvueign 

almennings eykst ásamt nettengingu og netnotkun. Því er ekki hægt að rekja alla 

aukningu með óyggjandi hætti til stefnunar i2010 og þær tölur eru því ekki til marks um 

árangur.  Í skýrslunni i2010 Mid-Term Review er talað um viðmið (e. benchmarking 

i2010) og þar er gerð tilraun til að draga upp eins nákvæma mynd af þróun síðustu ára 

og framkvæmanlegt er á grundvelli tölulegra upplýsinga. Á Íslandi tók Capacent út 

stefnuna Auðlindir í allra þágu á vegum Forsætisráðuneytisins haustið 2007 og mat 

árangur þar sem markmið voru flokkuð og gefin einkunn eftir árangri. Stefnan sem 

birtist í Netríkinu Ísland ber þess vitni að við stefnumótunina var byggt á þeirri reynslu 

og lærdómi sem hægt var að draga af árangursmati Capacents. Árangursmatið leiddi til 

meiri nákvæmni og skýrleika í setningu markmiða, tímasetninga, mælanleika og 

ábyrgðaraðildar í stefnumótunarstarfi nefndarinnar á vegum Forsætisráðuneytisins Með 

hliðsjón af þeim þætti stefnumótunar sem felst í ábyrgðaraðild framkvæmda þá skiljast 

leiðir í stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB og Forsætisráðuneytisins með stefnuna 

Netríkið Ísland. Í Netríkinu Ísland eru stefnumarkmið skilgreind nokkuð nákvæmlega í 

helstu aðgerðir og tilgreint hvaða ráðuneyti er ábyrgt fyrir hverju markmiði en í i2010 er 

þessi þáttur óljós. Stefnumótunin sjálf er aðeins hluti af þeim árangri sem sóst er eftir og 

ferlinu er ekki lokið fyrr en með útfærslu og framkvæmd. Vandi stefnumótunarinnar er 

helst bundinn við framkvæmdahlutann og hann er annar þegar mörkuð er stefna fyrir 

496 milljónir manna í 27 löndum sem eru á ólíku stigi efnahagslega innan ESB en hjá 



 

 

 

 

 

  91  

Íslendingum. Ignace Snellen telur vandann felast að miklu leyti í því að hagsmunir, 

skilningur og afstaða almennings er ekki sú sama og hjá stjórnvöldum og að það sé í 

raun ástæða hagsmunaárekstrar.
153

 Með hliðsjón af upplýsinga- og 

þekkingarsamfélaginu gæti verið um ólíka afstöðu til forgangsröðunar markmiða og 

verkefna að ræða hjá almenningi, á lægri stjórnsýslustigum og hjá stjórnvöldum. 

Mismunandi sjónarmið varðandi mikilvægi stefnumarkmiða gætu leitt til þess að 

forgangsröðunin breytist þegar markmið og framkvæmd færist neðar í 

stjórnsýslustigann en þetta er einn af þeim þáttum sem veikja framkvæmdahluta 

stefnumótunar. Leiðin á milli efsta stigs stjórnsýslunnar og almennings er löng þrátt 

fyrir opið samráð og möguleikann á að skila inn áliti í gegnum vefsíður. Vel er staðið að 

þarfagreiningu, gagnvirkum samskiptum og opnu samráði í stefnumótun á sviði 

upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins en helstu veikleikar felast í 

framkvæmdahlutanum, sérstaklega í stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB þar sem 

meiri skýrleika skortir með hliðsjón af eftirfylgni og ábyrgðaraðild í einhverri mynd. 

Þessi niðurstaða gæti verið í samræmi við H. Mintzberger sem telur að skipulagsheild af 

þeirri stærðargráðu og gerð sem stjórnvöld í Brussel eru hafi tilhneigingu til óskilvirkari 

árangurs vegna þess að afrakstur hverrar einangraðrar starfseiningar er illa 

mælanlegur.
154  

Hér ber einnig að hafa í huga að löggjöf á sviði upplýsinga- og 

þekkingarsamfélags er að miklu leyti tilskipanir og ákvarðanir, sem þrátt fyrir það að 

vera bindandi, geta verið útfærðar innan ákveðins svigrúms. Þetta gæti leitt til 

tilhneigingar til útfærslu í samræmi við efni og aðstæður í mismunandi ríkjum. 
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8.2 Sameiginleg stefnumarkmið stjórnvalda 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunni svarað um hvar áherslurnar liggi í 

stefnumótun Framkvæmdastjórnar ESB og Forsætisráðuneytisins á Íslandi.  

Rannsóknir og nýsköpun með aðkomu einkaaðila, atvinna, samkeppnishæfni og 

hagvöxtur eru mikilvægustu markmiðin í þeim stefnum stjórnvalda sem hér hafa verið 

til greiningar, bæði íslensku stefnunni og stefnu Framkvæmdastjórnar ESB og þar liggja 

áherslurnar. Starfsemi fyrirtækja, iðnaður og opinber starfsemi byggjast á 

efnahagslegum grunni og mikilvægasta forgangsatriðið er því að halda hjólum 

efnahagslífsins gangandi og ná til þess nægum mörkuðum en helstu samkeppnisaðilar 

eru í Norður-Ameríku og Asíu. Keppt er um ráðandi markaðsstöður.  Aðgerðir eins og 

álagning verndartolla leysa ekki allan vanda og hagsælast er fyrir evrópsku hagkerfin að 

innleiða og tileinka sér tækniframfarir og nýta sérfræðiþekkingu sína. Minni hagvöxtur, 

atvinnuleysi, lægri fjárveitingar til rannsóknar- og þróunarstarfa en í 

samkeppnisheimsálfunum og skortur á nýsköpun eru þættir sem endurspeglast í þeim 

ákvörðunum sem voru teknar á leiðtogafundinum í Lissabon árið 2000 sem síðan voru 

endurskoðaðar og þróaðar áfram í i2010. Til grundvallar stefnum Framkvæmdastjórnar 

ESB og íslenska Forsætisráðuneytisins liggur sá sameiginlegi hvati að verða 

upplýsinga- og þekkingarsamfélag sem er jafnframt samkeppnishæft og framþróað ríki í 

blönduðu markaðshagkerfi eins og samanburður í fimmta kafla ber með sér. 

Sameiginleg stefnumarkmið má þó einnig rekja til stjórnsýslutengsla sem hafa myndast 

vegna EES-samningsins og upptöku laga sem leiða af honum. Þannig gætir áhrifa 

stefnumarkmiða i2010 frá Framkvæmdastjórnar ESB í íslenskum lögum. Á þessu sviði 

hefur Framkvæmdastjórn ESB þó ekki fullnýtt sér yfirþjóðlegt vald á málefnasviðum 

upplýsingasamfélagsins heldur hefur ríkjunum verið gefin möguleiki á eigin útfærslu. 

Framkvæmdastjórnin getur takmarkað komið að forgangsröðun verkefna og fjárveitinga 

í 27 ESB-löndum sem einnig er ástæða þess að eftirfylgni vegna ábyrgðaraðildar yrði 

síður framkvæmanleg í þeirri mynd sem hún er hérlendis. Sem dæmi um löggjöf 

Framkvæmdastjórnar ESB fyrir upplýsingasamfélagið má geta þess að á sviði 

fjarskiptalaga hafa frá 2002, verið send út ein reglugerð (e. regulation), tíu tilskipanir (e. 

directives) og sjö ákvarðanir (e. decisions). Löggjöfin lýtur að samkeppni á sviði 

fjarskiptaþjónustu, útgáfu starfsleyfa, staðlanotkun, verndun einkalífs og annarra 
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málefna upplýsingasamfélagsins.
155

 Áðurnefndra stjórnsýslutengsla gætir í lögum um 

Póst- og fjarskiptastofnun, ellefta viðauka ofannefndra ESB/EES tilskipana sem tóku 

gildi á Íslandi 25. júlí 2003. Þar segir í 3. gr að stofnunin skuli „stuðla að þróun 

upplýsingasamfélags með markvissri innleiðingu nýrrar tækni og vinnubragða„. Þar eru 

verkefni hinnar íslensku Póst- og fjarskiptastofnunarinnar talin upp í yfir tuttugu liðum, 

þa með að vinna gegn takmörkun á samkeppni og virka hvetjandi á nýbreytni og 

fjárfestingar. Jafnframt er þar talað um að stofnunin eigi að gæta hagsmuna almennings 

varðandi aðgengismál, vernda neytendur og persónuupplýsingar, og tryggja hag 

notenda, svo sem öryrkja.
156 

Hér gætir greinilega áhrifa frá i2010, stefnu 

Framkvæmdastjórnar en geta einnig samræmst þeirri stefnu er birtist í Netríkinu Ísland. 

Að ástæðum sem hafa verið raktar í þessum kafla er því komist að þeirri niðurstöðu að 

áherslur og orsakir sameiginlegra stefna hjá íslenskum stjórnvöldum og 

Framkvæmdastjórn ESB megi fyrst og fremst rekja til sameiginlegra efnahagslegra 

aðstæðna og hvata en einnig til stjórnsýslulegra tengsla. 

8.3 Alþjóðleg samtök og fagleg samtök 

Í úttekt sem Directorate for Science, Technology and Industry gerði fyrir OECD er 

auglýst eftir samræmdum stefnum og aðgerðum til uppbyggingar fjarskiptanets sem 

verður að vera á viðráðanlegu verði svo flestir geti nýtt það til þróunarstarfa, 

nýsköpunar og atvinnuuppbyggingar.
157

 Þetta sjónarmið kemur einnig fram í stefnum 

Framkvæmdastjórnar ESB og hjá íslenskum stjórnvöldum. Í úttektinni er bent á að 

verðlækkun sé undirstaða sjálfbærra félagslegra og efnhagslegra framfara og einnig er 

varað við því að lög og reglugerðir hafi hamlandi áhrif á markaðsvæðingu. Mælt er með 

einföldun laga en það sjónarmið er sameiginlegt með fyrrnefndum stjórnvöldum. 

Efnisinntak stefnanna hjá faglegum samtökum og stofnunum fer ekki út fyrir framþróun 
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faglegra málefna og hagsmunamála stéttannna. Fjögur málefni ber þar hæst og eru 

flestum samtökunum sameiginleg: opinn aðgangur, innfærsla staðla á sviði 

upplýsingatækni og miðlunar, evrópskt samstarfsnet og hlutverk fulltrúa í faglega 

starfsemi. Hér ber að geta þess að árið 2006 gaf Framkvæmdastjórnin ESB út ákvörðun 

nr. 2006/6364, um innleiðingu og notkun staðla í upplýsingatækni
158

. Hagsmunamálin 

eru því af faglegum toga en þó má segja að nokkur samtakanna taki óbeint afstöðu til 

efnahagslegra þátta því þeir vega þungt í umræðunni um opin og gjaldfrjálsan aðgang 

að fræðilegum upplýsingum. 

8.4  Opinn aðgangur 

Erkki Karvonen (2001) hefur fengist við upplýsinga- og þekkingarsamfélagið í 

fræðigrein sinni og bendir á að þekkingarmiðlun er verðmætaaukning af því hún eykur 

líkurnar á árangri og framþróun. Nútímaþjóðfélag er net sérfræðinga á ólíkum 

fagsviðum sem keppa að uppgötvunum eða nýsköpun sem marka tímamót, skapa nýja 

framleiðslu og verðmæti. Kapítalíski hlutinn af blandaða hagkerfinu hvetur hér til. En 

þessi hluti blandaða hagkerfisins hindrar líka frjálst flæði þýðingarmikillar þekkingar 

vegna þess að ef þekking er uppspretta árangurs og samkeppnishæfni þá er um leið 

varasamt að dreifa henni að kostnaðarlausu til samkeppnisaðila. Fræðileg þekking er 

verslunarvara.
159

  Spurningin um opinn aðgang kristallast í mótsögn sem er lýst hér að 

ofan. Síðustu ár hefur öflug bylgja til eflingar og stuðnings opnum aðgangi að fræðilegu 

efni átt sér stað og varðveislusöfnin sem veita slíkan aðgang eru orðin föst í sessi og fer 

fjölgandi. Engin teikn eru á lofti um að sú þróun muni ekki halda áfram. Bakhjarlar 

varðveislusafna eru opinberar stofnanir og tryggt er að það fræðiefni sem kemur frá 

tilheyrandi stofnun fer í varðveislusafnið en á því eru þau grundvölluð. Engin ástæða er 

heldur til að ætla að sala áskrifta hjá útgefendum taki miklum stakkaskiptum af þeirri 

ástæðu að eftirspurn eftir seljanlegum rannsóknarniðurstöðum og fræðilegu efni mun 
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ekki fara dvínandi. Ef stofnanir segja upp áskrift að fræðilegu efni myndi það leiða til 

lakari framboðs á því en það væri andstætt þjónustumarkmiði þeirra. Kostnaður er þó 

óleyst vandamál. Niðurstaða varðandi opinn aðgang er að hann muni aukast og verða 

jafn stöðugur og sala, vegna þess að sú þróun til aukningar sem hefur átt sér stað á 

síðustu árum mun ekki snúist við þegar svo öflug samtök standa af baki honum sem 

raun ber vitni. Á heimasíðu Búdapest yfirlýsingarinnar um opin aðgang, frá árinu 2002 

Budapest Open Access Initiative, er listi yfir vilja- og stefnuyfirlýsingar frá IFLA, 

OECD, WSIS og ARCL (Association of College and Research Libraries) sem styðja 

opin opin aðgang, auk þess sem vísað er til þriggja yfirlýsinga sem kenndar eru við 

Salvador, Berlín og Bethesda.
160

 Aukning opin aðgangs þarf þó ekki að leiða til 

fækkunar söluáskrifta, heldur er líklegra að það dragi úr verðhækkunum á þeim. 

Framboðið á gjaldfrjálsum fræðilegum upplýsingum og sölu áskrifta verður því 

samhliða. 

8.5   Vélvæðing upplýsinga- og þekkingarstarfa 

Á vegum European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions 

kom út ritið Handbook of Knowledge Society Foresight. Ritið sem kom út árið 2003  

minnir um margt á stöðuskýrslu um upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins en þar er 

ráðið í framtíðarþróunina. Samfélagsþróunin er enn virk og spáin og úttektin gildandi. 

Markmið framtíðarspárinnar er að geta hagað aðgerðum í samræmi við hugsanlega 

þróun en þar er sjálfbærni mikilvæg. Stofnunin skiptir greiningunni í tvennt: með 

hliðsjón af atvinnulífi og samfélagi. Í atvinnulífinu vex þörfin fyrir þverfaglega 

sérhæfingu og tæknifærni. Auknar fjárfestingar verða í þróunarstarfi, nýsköpun leiðir til 

nýrra framleiðsluvara og einkarekin þjónustu- og framleiðsluiðnaður verða þar í 

fararbroddi. Á vinnustöðum hefur upplýsingatækni verið nýtt til að bæta afköst og 

jafnvel heilu verkferlum hefur verið skipt út. Þó að reynslan hafi sýnt að ný tækni dragi 

ekki úr þörf fyrir mannafla, þá er það ekki gefið að sú verði raunin í framtíðinni og 

líklegt þykir að millistjórnendum fækki. Vinnustaðir eru breyttir og starfsmenn hafa 
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aukið frelsi með hvar og hvenær þeir stunda vinnu. Í iðnaði hafa breytingarnar falist í 

minnkandi samskiptum á vinnustað, stærð, vinnuskipulagi, aukinni verktakavinnu og 

nýrri samningagerð. Samfélagsbreytingarnar felast hinsvegar í menningarlegri og 

félagslegri nýsköpun, m.a. vegna landamæralausra fjarskipta. Áhrif fjórfrelsisins leiða 

til flóknari samfélaga og upplýsingatækni opnar samskipti minnihlutahópa og 

grasrótarhópa. Ný menning og nýr tíðarandi felst í félagslegum hugarfarsbreytingum og 

afstöðu til lýðræðis. Um leið opnast leiðir til öflunar lýðfræðilegra upplýsinga og 

skráningar á skoðunum og heilsu fólks.
161

  Þessi þróun sem hér er lýst heldur áfram 

næstu ár en hér er ekki spáð um aðra þætti svo sem vaxandi misskiptingu, atvinnuástand 

og sveiflur í efnahagslífi. Þetta eru þó þættir sem hafa miklar afleiðingar og áhrif á 

samfélagið. Að sama skapi hefur hröð þróun átt sér stað í hugtakanotkun og fræðimenn 

glíma við ósamræmi á því sviði. Sem dæmi um það má nefna að í lögum um 

Landsbókasafn-Háskólabókasafn frá nr. 71/1994 er hvorki minnst á upplýsingasamfélag 

né þekkingarsamfélag, heldur er aðeins í sjöttu grein talað um að rannsóknarbókasafnið; 

„skuli halda uppi árvirkri og fjölþættri upplýsingaþjónustu á sviði vísinda og fræða, 

stjórnsýslu og menningarlífs“
162

 Nokkrum árum seinna var notkun hugtakanna mikil en 

þau eru nú á undanhaldi fyrir hugtakinu þekkingarhagkerfi. Með hliðsjón af 

sameiginlegri merkingu þessara hugtaka felst hún í áherslu þeirra á hið efnahagslega 

gangverk upplýsinga- og þekkingarsamfélags. Þessar áherslur útiloka þó ekki 

umfjallanir um aðra þætti en vafasamt getur verið að taka einn samfélagsþátt úr 

samhengi og skoða einangraðan. Efnahagslegar áherslur eru þó ráðandi bæði í 

stefnumarkmiðum stjórnvalda og í umfjöllunum fræðimanna. Einnig í skilgreiningum 

þeirra fræðimanna á hugtökunum upplýsinga- og þekkingarsamfélag sem voru til 

umfjöllunar í öðrum kafla. Samkvæmt skilgreiningu Powell og Snellmans (2004) 

grundvallast þekkingarhagkerfi sem framleiðslu- og þjónustukerfi á þekkingarbundinni 

starfsemi sem ýtir undir framfarir á sviði vísinda og tækni sem og hraða úreldinga. Þeir 

telja annað megineinkenni þess vera traust á mannauði í formi vitsmunalegar færni 
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frekar en verklegri vinnu eða nýtingu náttúruauðlinda.
163

 Þarna er talað um nýsköpun, 

þekkingu og nýja tegund verðmætasköpunar. Þó að umfjallanir fræðimanna um 

upplýsinga- og þekkingarsamfélag fáist jafnan við fjölbreyttari og fleiri ytri og innri 

þætti svo sem hnattvæðingu, afleiðingar stafrænnar misskiptingar og greiningar á 

orsakaþáttum, þá er aðeins um aðra, fjölþættari og flóknari nálgun á fyrirbærinu 

upplýsinga- og þekkingarsamfélag að ræða en ekki annað fyrirbæri samkvæmt 

grundvallarskilgreiningu. Í grundvallaratriðum er um sama efnislega kjarna í hugtakinu  

að ræða hjá fræðimönnum og stjórnvöldum þó að meðferð og nálgun sé ekki sú sama. 

Forgangsröðun stjórnvalda sem móta stefnuna í málefnum upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagsins er ljós og ef syrtir á álinn efnahagslega er líklegt að sparað verði 

á þeim sviðum sem ekki hafa forgang. Margt sem hér hefur komið fram bendir til að 

það yrðu félagsleg markmið. Ófyrirsjáanlegir og breytilegir áhrifaþættir auka óvissu en 

þó eru nokkrir af ofangreindum þáttum vísir. Varhugaverðasti þátturinn er vaxandi 

efnahagsleg og þekkingarleg misskipting vegna þess að það krefst fjárfestinga núna að 

beita mótvægisaðgerðum en ávinningurinn sést ekki í náinni framtíð. Hinsvegar er það 

spurning hvort um fórnarkostnað sé að ræða og hvort afleiðingar efnahagslegrar og 

þekkingarlegrar misskiptingar leiði bæði til kostnaðarsamra samfélagsvandamála auk 

ólýðræðislegrar og ótraustrar þjóðfélagsuppbyggingar. Þannig er spurningin um hvort 

að félagsleg samheldni sé í raun arðbær fjárfesting, mikilvægt framtíðar 

rannsóknarverkefni, bæði í efnahagslegum og félagslegum skilningi.   

8.7  Lokaorð 

Sama grunntóninn kveður við í stefnum Framkvæmdastjórnar ESB og íslenska 

Forsætisráðuneytisins vegna þess að umhverfið er oftast áþekkt, efnahagsmálin lúta 

sömu lögmálum og hvatinn er af sama toga: að verða samkeppnishæft og framþróað ríki 

í blönduðu markaðshagkerfi. Stefnur stjórnvalda hafa bakgrunn sem er afar frábrugðinn 

þeim er stefnur faglegra samtaka byggja á. Ábyrgðar- og valdsvið þeirra er bæði annað 

og umfangsmeira sem veldur því að stefnumótun stjórnvalda og  faglegra 
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hagsmunaaðila getur ekki orðið sambærileg. Hins vegar gæti hluti af stefnu stjórnvalda 

að einhverju leyti haft sama hvata og stefnur faglegra samtaka og stofnana þar sem allir 

þessi aðilar vinna að eflingu rannsóknar- og þróunarstarfa ásamt aukinni 

upplýsingamiðlun. Bæði Framkvæmdastjórn ESB og Forsætisráðuneytið leggja saman 

upplýsingatækniðnað og þekkingu og fá útkomu sem á að vera burðarafl í atvinnulífinu. 

Keppikefli stjórnvalda sem er öflugt atvinnu- og efnahagslíf er ein forsenda þátttöku og 

velgengni í hnattvæðingunni. En Erkki Karvonen (2001) bendir á að þróun síðustu 

áratuga hefur leitt til minna efnahagslegs sjálfstæðis einstakra stjórnvalda og aukins 

valdaleysis gagnvart gangverki efnahagslífsins. Þetta er þeim stjórnvöldum sem eru á 

móti ríkisafskiptum, að skaðlausu. Þessi þróun gerir á hinn bóginn kröfur til annarra 

sem vilja hlut almennings og ríkisafskipta sem mestan.
164

  En ekki nægir að taka 

pólitíska ákvörðun um félagslega samheldni eða stafræna misskiptingu heldur verður 

stefnumótunin einnig að vera skilvirk og skila árangri. Mótvægisaðgerðir við stafræna 

misskiptingu krefjast langtímasjónarmiða og langtímafjárfestinga með stuðningi 

reglugerða og lagasetninga auk markvissrar stjórnunar Framkvæmdastjórnar ESB og 

ríkisvalds. Framkvæmdahlutinn hefur ekki verið sterkasti hluti stefnumótunar 

Framkvæmdastjórnar ESB en greinilegur árangur hefur þó náðst á sviði rafrænnar 

stjórnsýslu og á öðrum sviðum. Tilgangi stefnumótunar er aðeins náð með skilvirkri 

framkvæmd en helstu annmarkar þessarar rannsóknar hér er skortur á greiningu á 

framkvæmd stefnanna sem er sjálfstætt rannsóknarefni. Annað mikilvægt 

rannsóknarefni væri að skoða stafræna misskiptingu og hugsanlegar mótvægisaðgerðir. 

Bæði hægri og vinstri öflin eru á þeirri skoðun að styrkur ríkisvaldsins fari dvínandi en 

þau eru ekki sammála um hvort valdið færist til markaðsaflanna eða í átt að grasrótinni 

og lýðræðisöflunum. Þessi andstæðu öfl munu standa áfram vörð um hagsmuni sína en 

farsæl stefnumótun varðandi upplýsinga- og þekkingarsamfélagið hlýtur því að koma í 

hlut stjórnvalda.  
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Viðauki 

Stefna Framkvæmdastjórnar ESB 

Helstu yfirmarkmið: 

Forgangsverkefni og yfirmarkmið stefnunar i2010 eru þríþætt og felast í eftirfarandi: 

1) Sameiginlegt, evrópskt og opið upplýsingasvæði á  samkeppnisgrundvelli.. 

 Eitt af forgangsatriðum stefnunnar er sameiginlegt evrópskt upplýsingasvæði þar 

sem  í boði eru öruggar breiðbandstengingar á viðráðanlegu verði ásamt rafrænni 

þjónustu og aðgangi að fjölbreyttu innihaldi. Aðgerðir í þessum tilgangi felast í 

reglugerðarsetningu og öðrum stjórntækjum sem Framkvæmdastjórnin ræður yfir 

og miða að því að skapa nútímalegt og markaðsvænt umhverfi fyrir efnahagslíf í 

rafrænu umhverfi. Til að ná settu marki þarf að leysa mikilvæg verkefni sem varða 

samræmingu í hinu rafræna umhverfi sem að hefur áhrif á alla stjórnsýsluna. 

2) Að auka þátttöku í nýsköpun og rannsóknum á sviði upplýsingatækni.  

 Þetta forgangsatriði i2010 áætlunarinnar snýr að tækifærum  til rannsóknar og 

þróunar innan ESB sem leggur áherslu á samvinnu við einkaaðila með nýsköpun 

og  tæknilega forystu fyrir augum. Útfærslan á þessu forgangsatriði miðar að því að 

efla evrópskt rannsóknar- og þróunarstarf í gegnum ýmsar áætlanir, t.a.m. í 

gegnum sjöundu rammaáætlunina en einnig European Technology Platforms 

(ETP), Joint Technology Initiatives (JTIs) auk UT Policy Support Programme. 

Undir formerkjum ETP forgangsraða aðilar úr iðnaði verkefnum á sviði 

rannsóknar– og þróunar. JTI miðar hins vegar að því að stilla saman strengi og efla 

samræmingu og samvinnu á sviði framsækinna þróunarverkefna sem geta bætt 

samkeppnisstöðu og hlutverk hins síðastnefnda. Hlutverk UT er að örva og efla 

nýsköpun og samkeppnishæfni með þróun og útbreiðslu upplýsingatækninnar hjá 

almenningi, í viðskiptalífinu og hjá stjórnsýslunni. 

3) Að auka upplýsingalæsi allra, aðgengi og almenn lífsgæði.  

 Með þeim miðlum sem Framkvæmdastjórnin ræður yfir, er það hlutverk i2010 

áætlunarinnar að efla upplýsingasamfélagið fyrir alla borgara.  Útfærslan á þessu 

forgangsatriði miðar að því að að tryggja að framfarir upplýsingasamfélagsins 

komi öllum til góða með félagslegri samheldni (eInclusion). Jafnframt að hvetja til 

bættar þjónustu við almenning með áætlunum eGovernment og eHealth og að 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/research/priv_invest/etp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3413
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/index_en.htm
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virkja upplýsingatæknina til bættra lífsgæða með sérstöku framtaki. Þar er átt við 

ökutæki með gervigreind, varðveislu menningararfs,  öldrunarverkefnum og í 

sambandi við sjálfbæra þróun.  

 

Málasvið með undirmarkmiðum: 

Í verkferlinu á vegum Framkvæmdastjórnarinnar voru málefnum upplýsingasam-

félagsins skipt upp í sjö málasvið og undirmarkmið skilgreind fyrir hvert þeirra.: 

1) Menning og samfélag 

 

Að vera þáttakandi og hafa áhrif á hvernig samskipti almennings, fyrirtækja og hins 

opinberra þróast með upplýsingatækni.  

 

Undirmarkmið: 

1.1.  Menning: Bæði menningararfur og menningariðnaður er auðlind sem á vernda, 

auðga og  nýta fyrir alla Evrópubúa. 

1.2.  Rafræn stjórnsýsla: Innleiðing rafrænnar stjórnsýslu í allri Evrópu myndi spara 

skattgreiðendum álfunar  um 15 billjónir evra á ári. 

1.3.  Aðgengi fyrir alla: Mikilvægt er að forðast að skapa jaðarhópa með að skipta 

almenningi í þá sem eru annað hvort notað rafrænar upplýsingar eða ekki. 

2) Atvinnu- og efnahagsmál  

 

Að gera evrópsk fyrirtæki samkeppnishæfari á alþjóðavísu með því að efla tengsl 

þeirra og greiða fyrir útbreiðslu þvert á landamæri.  

 

Undirmarkmið: 

2.1.  Rafræn viðskipti: Að greiða fyrir markaðsfærslu og  rafrænum viðskiptum og 

gera fyrirtækjum og útibúum kleift að auka gæði vöru og þjónustu. Einnig að 

gera þau óháð staðbundnum rekstri og styrkja stöðu þeirra með auknum 

samskiptamöguleikum við dreifingaraðila, önnur fyrirtæki, yfirvöld og 

viðskiptavini. 

2.2  Sprotafyrirtæki: (SME, Small and Medium Enterprices): Að efla hag um 200 
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milljóna meðalstórra og lítilla en atvinnuskapandi fyrirtækja sem eru helsta 

uppspretta nýsköpunar og vaxtar. Þessi fyrirtæki veita um 65 milljónum manna 

atvinnu. 

2.3. Iðnaður: Í harðnandi heimi samkeppninnar er mikilvægt að innleiða 

upplýsingatækni sem gerir iðnaðinn samkeppnishæfan og atvinnuskapandi. 

2.4. Samgöngur:  Að auka umferðaröryggi og samkeppnishæfni má með hjálp 

upplýsinga- og fjarskiptatækni draga úr loftmengun, loftlagsbreytingum, eyðingu 

lands, hávaða og umferðarslysum. 

3) Menntun og starfsþjálfun 

 

Menntun, endurmenntun, starfsþjálfun grundvallast á almennu upplýsingalæsi, en 

aðgengi fyrir alla að upplýsingatækninni á alltaf að vera fyrir hendi á sem flestum 

stöðum.  

 

Undirmarkmið: 

 

3.1. Menntun og starfsþjálfun: Nýta þarf upplýsingatækni til að bæta og auka þá 

möguleika sem fylgja henni til bæði fjarnáms og endurmenntunar. 

 

3.2. Upplýsingalæsi: Að allir hafi kunnáttu og færni í að nýta sér upplýsingatæknina 

og geta þannig bætt stöðu sína m.t.t. menntunar, atvinnu og félagslegra 

samskipta. 

4) Lífsgæði 

 

Upplýsingatæknin býður upp á fjölmargar leiðir og kosti til að bæta heilsugæslu, þróa 

umhverfisvernd og bæta hraða og öryggi í neyðartilfellum.  

 

Undirmarkmið: 

 

4.1. Umhverfismál: Nýta upplýsingatækni til draga úr spjöllum og minnka úrgang 

iðnaðar og alls samfélagsins. 

 

4.2. Heilsugæsla: Að tæknin þjóni því hlutverki að upplýsinga fólk um heilbrigðan 

lífstíl og færa heilbrigðiskerfinu upplýsingar um fólk, einnig til að auka 

afkastagetu kerfisins og bæta þjónustustig. 

 

4.3. Öryggismál og almannavarnir: Að tryggja það hlutverk sem upplýsingatæknin 

hefur m.t.t. eftirlits og viðbragða við náttúruhamförum og slysum, einnig fyrir 

enduruppbyggingu og forvarnarstarf. 
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5) Upplýsingatækniiðnaðurinn 

 

Að styrkja samkeppnisstöðu upplýsingatækniiðnaðar sem varð einn helsti evrópski 

vaxtarsprotinn þegar upplýsingatækni, fjarskiptatækni og upplýsingaþjónusta af 

ýmsum toga sameinaðu krafta sína.  

 

Undirmarkmið: 

 

5.1. Fjarskipti: Að leggja áherslu á fjarskiptatækni sem algjöran undirstöðuþátt en 

líkja má tækninni við æðakerfi efnahagslífins á okkar tímum enda eru fjarskipti 

uppspretta um 35 % verðmætaaukningar upplýsingatækniiðnaðar. 

5.2.  Útvarp/sjónvarp: Að efla þá uppstokkun sem upplýsingatækni hefur í för með sér 

á sviði fjölmiðlunar þegar hún færist í átt að því að gera samband neytenda og 

dagsskrárgerðar milliliðalaust og óháð kvöðum áskrifta og auglýsinga. 

5.3.  Upplýsingaþjónusta: Að tryggja að upplýsingar séu settar fram með 

aðgengilegum hætti og að upplýsingamiðlun og þjónusta standi öllum til reiðu en 

þetta er einnig uppspretta  atvinnutækifæra og vaxtar. 

6) Þjónusta við afskekkt svæði 

 

Að nýta upplýsingatækni til að ná til og tengja einangruð landssvæði bæði innan og 

utan Evrópu þar sem fólk býr við einhæfni í atvinnu- og menntamálum.  

 

Undirmarkmið: 

 

6.1. Tenging og þjónusta: Að íbúar á landfræðilega afskekktum svæðum fái aukin 

tækifæri á sviði menntunar og atvinnu fyrir tilstuðlan upplýsingatækninnar sem 

og í þróunarlöndum utan Evrópu. 

 

7) Rannsóknar- og þróunarstarf 

 

Að geta bæði nýtt og þróað fjarskipta- og upplýsingatækni til að styrkja efnahagslíf, 

örva hagvöxt og ná settum markmiðum.  

 

Undirmarkmið: 

 

7.1. Opinberir rannsóknar- og þróunarstyrkir: Áframhaldandi stuðningur við 

rannsóknir og nýsköpun á sviði upplýsingatækni með sjöundu rammaáætlun 

(2007-2013) en styrktarkerfi ESB á þessu málasviði var komið á laggirnar 1986. 

 

7.2. Fjárfestingar einkaaðila í rannsóknum og þróun: Fjárfestingamöguleikar 

einkafyrirtækja eru þrennskonar: í fyrsta lagi þegar fyrirtæki, 

rannsóknarstofnanir og aðrir aðilar í samfélaginu  hafa samvinnu um stefnur og 
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forgang verkefna í tæknimálum (European technology platforms), í öðru lagi 

þegar að í sérstökum tilfellum, bæði einkaaðilar og hið opinbera eru 

sameininglegir bakhjarlar frumkvöðlastarfs á tæknisviði (Joint technology 

initiatives) og í þriðja lagi geta  opinberar stofnanir haft forgöngu um kaup og 

uppsetningu á tækninýjungum (Pre-commercial public procurement) og þannig 

bæði styrkt samkeppnisstöðu fyrirtækjanna og bætt þjónustu sína. 

 

7.3. Samræming styrkjakerfa í Evrópu: Með því að sameina krafta einkaaðila og 

opinberra aðila gætu evrópskir aðilar haft forystu á heimsvísu á sviði rannsókna 

innan upplýsingatækni. 

 

7.4.  Frá rannsókn til nýsköpunnar: Með fjárfestingum einkaaðila færist nýsköpunin til 

fyrirtækja þar sem hún verður framleiðsluhvetjandi og atvinnuskapandi.
 165
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