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Abstract 
The government of Iceland put forth a joint objective with the EU member states that in 

2010 50% of public procurement over the European Economic Area tender threshold 

would be carried out electronically. This conforms to government policy and a 

ministerial declaration of the EU member states which entails that public e-service to 

companies and the public would be improved and increased. The following research 

questions are put forth: 

1. What is the percentage of Iceland’s public procurement tenders within the EEA area 

compared to other EEA member states? 

2. What is the value of the state’s public procurement acquired through tender 

competitions as a percentage of the total value of public procurement? 

3. Has the Icelandic government reached its objective that in 2010 50% of public 

procurement, advertised within the EEA area, is to be performed electronically? 

4. What is the status of Iceland’s eGovernment compared to the EU member stated? 

5. What would be the ROI of implementing an electronic procurement system? 

From the results of the research questions it is the author’s assessment that the 

government’s objectives were not reached and that there would be great benefits of 

implementing an electronic procurement system to handle public procurements and 

thereby ensure equality and transparency and practical information in public 

procurement. The objective of this thesis is to open debate on public procurement and to 

draw attention to the importance of having easy access to information so that the market 

can provide supervision and support to the authorities. Thus it is more likely that laws 

and regulations addressing the sector are complied with which in turn leads to more 

active competition. 

 
 





Útdráttur 
Íslensk stjórnvöld settu sér sameiginleg markmið með ríkjum ESB að árið 2010 yrðu 

50% opinberra innkaupa yfir viðmiðunarmörkum útboðsskyldu til Evrópska 

efnahagssvæðisins framkvæmd með rafrænum hætti. Þetta er í samræmi við stefnu 

ríkisstjórnarinnar og ráðherrayfirlýsingu aðildarlanda ESB sem fela í sér að bæta skuli og 

auka rafræna þjónustu hins opinbera við almenning og fyrirtæki.  

Settar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hvert er útboðshlutfall opinberra innkaupa Íslands inni á EES svæðinu í samanburði 

við önnur aðildarríki evrópska efnahagssamningsins?     

2. Hvert er verðmæti opinberra innkaupa ríkisjóðs sem aflað er með útboðsaðferð í 

hlutfalli af heildarútgjöldum opinberra innkaupa? 

3. Hafa íslensk stjórnvöld náð markmiðum sínum að árið 2010 verði 50% opinberra 

innkaupa, sem auglýst eru inn á EES svæðinu, framkvæmd með rafrænum hætti?   

4. Hver er staða rafrænnar stjórnsýslu Íslands samanborið við aðildarríki ESB? 

5. Hver yrði arðsemi af því að innleiða rafrænt umsýslukerfi til að annast opinber 

innkaup? 

Út frá niðurstöðum rannsóknarspurninga er það mat höfundar að markmiðasetningu 

stjórnvalda hafi ekki verið náð og mikið hagræði yrði af því að innleiða rafrænt 

umsýslukerfi til að annast opinber innkaup og tryggja þar með jafnræði og gagnsæi og 

hagnýta upplýsingagjöf í opinberum viðskiptum. 

Markmið með þessari ritgerð er að opna umræðu um opinber innkaup og benda á 

mikilvægi þess að hafa auðvelt aðgengi að upplýsingum svo markaðurinn geti veitt 

stjórnvöldum aðhald.  Þannig aukast líkur á að farið sé að lögum og reglum sem um 

málaflokkinn gilda sem einnig leiðir til aukinnar virkrar samkeppni.   

 

 





Formáli 
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meistaranámi í alþjóðlegum viðskiptum og er metin til 30 eininga (ECT). Ritgerðin var 
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Háskólans á Bifröst. Ég vil þakka Ástu Björk Jökulsdóttur og Davíð Ragnarssyni fyrir 

yfirlestur á ritgerðinni og gagnlegar athugasemdir og Bjarna Júlíussyni og Guðmundi H. 

Kjærnested fyrir innsýn inn í rafrænan heim stjórnsýslukerfa. Viðmælendum mínum úr 

fyrirtækja- og stofnanageira þakka ég kærlega fyrir innsýn í reynsluheim þeirra af 

opinberum innkaupum. Fjölskyldu minni og sérstaklega eiginkonu minni Ingibjörgu 
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stóð. 
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1. Inngangur 

Kveikjan að þessu verkefni var stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á opinberum 

innkaupum sem birt var í þremur skýrslum í febrúar 2010. Þar kom fram að misbrestur 

væri á að opinber fyrirtæki og stofnanir færu að lögum um opinber innkaup 

(Ríkisendurskoðun, 2010). 1 Samkvæmt upplýsingum stofnunarinnar voru útgjöld 

ríkisjóðs vegna kaupa á vöru og þjónustu áætluð um 60% af öllum útgjöldum eða um 100 

milljarðar króna (2010). Höfundur hefur starfað um árabil við opinber innkaup hjá 

Innkaupastofnun ríkisins, Ríkiskaupum, aðallega sem ráðgjafi opinberra stofnana við 

innkaup með útboðsaðferðum.  Oft hefur höfundur furðað sig á því hve litlar upplýsingar 

veittar eru hjá stofnunum um innkaup þeirra og hve oft forráðamenn innkaupa einstakra 

stofnanir telji flókið og á stundum óþarft að bjóða út vörur eða þjónustu með 

útboðsaðferð.  Það er miður að upplýsingar um opinber innkaup séu ekki jafn 

aðgengilegar og raun ber vitni en því má kenna bæði almenningi og stjórnvöldum. 

Almennt ríkir áhugaleysi um þennan málaflokk nema ef til tíðinda dregur sem fréttnæmt 

þykir og þá gjarnan á neikvæðum nótum með skírskotun til spillingar eða skorts á 

jafnræði eða gagnsæi vegna opinberra innkaupa. Raunin er sú að þessi málaflokkur er 

tiltölulega einfaldur, sé farið að lögum og reglum, enda lögin mjög skýr um það að allt 

sem er yfir viðmiðunarfjárhæðum einstakra kaupa skuli fara fram með útboðsaðferð. Öll 

önnur innkaup undir þeim viðmunarfjárhæðum skulu fara fram með verðsamanburði. 

Með öðrum orðum, það á alltaf að leita að bestu mögulegu kaupum á markaði og ríkið er 

einn kaupandi, þó svo um margar undirstofnanir sé að ræða.  Opinber stjórnsýsla er í 

grundvallaratriðum þjónustustarfsemi til handa íbúum sem betur er fyrirkomið hjá 

heildinni en hjá einstaklingnum sjálfum. Þannig er það val íbúanna, hvort sem þeir gera 

sér grein fyrir því eða ekki, hvaða þjónustu eigi að veita hverju sinni og hvernig hún skuli 

                                                 
1 Athugun náði til viðskipta fyrir tímabilið jan – október 2009 og gerði Ríkisendurskoðun athugasemdir við  
viðskipti 45 opinberra stofnana við 104 birgja/seljendur. 
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framkvæmd. Þar sem þjónustan er almenningseign er hún einnig rekin fyrir almannafé og 

hafa lög og reglur í gegnum tíðina mótað starfsemina. Þannig hafa til dæmis stjórnvöld, 

með lögum um fjárreiður ríkisins (88/1997), gert forstöðumenn opinberra stofnana 

ábyrga fyrir innkaupum viðkomandi stofnana og því að fjárhagsráðstafanir þeirra séu í 

samræmi við heimildir. Engin opinber stofnun hefur leyfi til að ráðstafa fé hins opinbera 

nema með samþykki fjárlaga. Það er til að tryggja að farið sé með almannafé eftir 

skýrum lagaramma og gildandi stefnu um málaflokkinn þannig að það sem keypt er 

stjórnist ekki af vali heldur af því sem til þarf. Því til staðfestingar má benda á lögin um 

opinber innkaup (84/2007) og innkaupastefnu ríkisins (2002) en í þeim eru settar 

leikreglur um það hvernig hið opinbera skuli standa að opinberum innkaupum. Kröfur 

almennings um ábyrgð og gagnsæi stjórnsýslunnar hafa aukist í kjölfar 

efnahagskreppunnar en að mati stofnunar OECD 2 eru opinber innkaup sá málaflokkur 

þar sem helst er hætt við spillingu (OECD, 2004). Sé ætlunin að afla upplýsinga um 

hlutfall innkaupa sem aflað er með verðsamkeppni í opinberum útboðum á Íslandi vekur 

athygli hve lítið af tölfræðiupplýsingum er safnað öðrum en heildartölum útgjalda. 

Þannig virðist enginn sameiginlegur gagnabanki vera starfræktur til að halda utan um eða 

greina opinber innkaup og tölfræði þeim tengdum að öðru leyti en því að hver og ein 

stofnun heldur utan um eigin verkefni.  Þó í engu sé hallað á starfsemi einstakra 

ríkistofnana eða framkvæmdaaðila opinberra innkaupa vekur slíkt umhugsun um hvers 

vegna stjórnvöld safni ekki saman tölfræði eða samnýtanlegum upplýsingum um opinber 

innkaup þó ekki væri til annars en að hafa skýra heildaryfirsýn á þennan umfangsmikla 

útgjaldalið. Forsætisráðuneyti og ríkisstjórn Íslands hafa markað sér stefnu til 

innleiðingar og þróunar upplýsingatækni við rafræna stjórnsýslu fyrir árin 2008 – 2010 

undir heitinu Netríkið Ísland (2008). Stefnt er að því að Íslendingar verði í fremstu röð 

með rafræna þjónustu og nýtingu upplýsingatækni. Rafrænir innkaupavefir eða svo 

nefndir útboðsbankar eru starfræktir víða í nágrannaríkjum Íslands með slíkum kerfum er 

boðið upp á gagnvirkan málarekstur við öflun tilboða frá bjóðendum í tengslum við 

opinber útboð og innkaup (CapGemini, 2009). Slíkir útboðsbankar gagnast bæði sem 

umsýslukerfi innkaupa og sem miðlægir  gagnabankar til tölfræðilegra innkaupagreininga 

                                                 
2 Efnahags- og framfarastofnunin (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD). 
Þetta eru samtök 33 þróaðra ríkja með það að tilgangi að bera saman stefnumótun stjórnvalda í 
aðildarríkjunum, greina sameiginleg vandamál og benda á bestu aðferðir við stefnumótun í 
innanríkismálum og alþjóðasamstarfi. 
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og eru því áhugaverð viðbót við þau rafrænu stjórnsýslukerfi sem nýst gætu íslenskri 

stjórnsýslu á komandi árum.  

Þessi ritgerð fjallar um opinber innkaup og rafræna stjórnsýslu og er ætlað að varpa ljósi 

á stöðu Íslands í samanburði við nágrannaríkin í Evrópu í þessum málaflokki. Í inngangi 

ritgerðarinnar er fjallað um viðfangsefnið út frá þeim bakgrunni er verkið byggir á en sú 

vinna leiddi í ljós að þekkingar var þörf á ýmsum sviðum þessa málaflokks og út frá því 

voru mótuð markmið um hverju þessi ritgerð ætti að skila. Síðan voru mótaðar 

rannsóknarspurningar sem ritgerðinni er ætlað að svara. Ritgerðinni er ekki tæmandi 

umfjöllun um rafræna stjórnsýslu heldur er athyglinni beint  að fáeinum völdum atriðum 

sem lítill gaumur er gefin hjá stjórnvöldum til að sýna fram á með dæmum hvernig bæta 

megi aðgengi almennings að upplýsingum um opinber innkaup stjórnvalda og þannig 

skapa þeim markaðslegt aðhald. 

Í kafla 3. er í ritgerðinni fjallað um fræðilegan bakgrunn sem efnið byggir á og er 

markmiðasetning stjórnvalda að Íslendingar verði fremstir þjóða í rafrænni þjónustu og 

að árið 2010 yrðu 50% opinberra innkaupa yfir viðmiðunarmörkum útboðsskyldu til EES 

svæðisins3 framkvæmd með rafrænum hætti (Forsætisráðuneytið, 2008).   

Í kafla 4. er fjallað um lagalega umgjörð opinberra innkaupa og gerður samanburður við 

nágrannaríki Íslands á heildarútgjöldum og innkaupum sem aflað er með útboðsaðferðum 

inn á EES svæðið. Lagt er mat á verðmæti útboðsskyldra innkaupa hjá ríki og 

sveitarfélögum og hlutfall opinberra innkaupa af heildarútgjöldum sem ætla megi að sé 

stofnað til með verðsamkeppni útboða og hver sé arðsemi af útboðsaðferðum.  

Í kafla 5. er gerður samanburður á stöðu rafrænna opinberra innkaupa við önnur 

aðildarríki ESB og þeirri spurningu svarað hvort Ísland hafi náð markmiðasetningum 

sínum um að framkvæma 50% innkaupa inn á EES svæðið með rafrænum hætti. Í 

ritgerðinni er rakin sú þróun sem orðið verið hefur við innleiðingu rafrænna 

innkaupaferla aðildarríkja EES samningsins síðan árið 2004 og mismunandi lagaskyldur 

sem lagðar eru á einstök ríki um að nota rafrænar vefgáttir eða miðlæga útboðsbanka 

fyrir opinber innkaup. Lýst fyrirkomulagi rafrænna innkaupa hjá nokkrum völdum 

aðildarríkjum EES samningsins með greinargóðum dæmum. 4  

                                                 
3 EES svæðið merkir í þessari umfjöllun sá markaður eða svæði sem EES-samningurinn stendur fyrir og 
kveður á um frjáls vöru- og þjónustuviðskipti, fjármagnsflutninga og sameiginlegan vinnumarkað á EES-
svæðinu. 
4 Ríki EES samningsins (e. EU) eru 26 ríki ESB, Austurríki, Belgía, Búlgaría, Kýpur, Tekkland, Danmörk, 
Eistland, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Ungverjaland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, 
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Í kafla 6. er fjallað um rafræna stjórnsýslu og farið yfir nokkrar samanburðarkannanir 

sem gerðar hafa verið sem Ísland hefur tekið þátt í, en minnkun stjórnsýslubyrða og 

handhægt aðgengi að þjónustu hins opinbera er lykilstef í rafrænni stjórnsýslu. 

Í kafla 7. er gert arðsemismat með sérstakri aðferð kennd við Standard Cost Model, hvort 

hagræði væri af því að innleiða rafrænt stjórnsýslukerfi á borð við gagnvirkan 

útboðsbanka, til umsýslu við opinber innkaup líkt og gert er í nágrannaríkjum Íslands.  

Í kafla 8. eru niðurstöður teknar saman, rannsóknarspurningum svarað og vísað í 

niðurstöður fræðilegrar samantektar. 

Í kafla 9. eru umræður þar sem höfundur ræðir niðurstöður og gerir tillögur um næstu 

skref. 

1.1 Rannsóknarspurningar 

Íslensk stjórnvöld settu sér sameiginleg markmið með ríkjum ESB að árið 2010 yrðu 

50% opinberra innkaupa yfir viðmiðunarmörkum útboðsskyldu til EES framkvæmd með 

rafrænum hætti. 

1. Hvert er útboðshlutfall opinberra innkaupa Íslands inni á EES svæðinu í 

samanburði við önnur aðildarríki evrópska efnahagssamningsins 5 

2.  Hvert er verðmæti opinberra innkaupa ríkissjóðs sem aflað er með útboðsaðferð í 

hlutfalli af heildarútgjöldum opinberra innkaupa? 

3. Hafa íslensk stjórnvöld náð markmiðum sínum að árið 2010 verði 50% opinberra 

innkaupa, sem auglýst eru inn á EES svæðinu, framkvæmd með rafrænum hætti? 

Stefna ríkisstjórnar um „Netríkið Ísland“  frá því 2008 og Ráðherrayfirlýsingin frá því 

2005 fela í sér að bæta skuli og auka rafræna þjónustu hins opinbera við almenning og 

fyrirtæki. 

4. Hver er staða rafrænnar stjórnsýslu Íslands samanborið við aðildarríki ESB? 

Stefna íslenska ríkisins í upplýsingatækni felur í sér markmið um aðgerðir til einföldunar 

stjórnsýslunnar í því skyni að minnka reglubyrði og flýta afgreiðslu mála með minna 

íþyngjandi framkvæmdum. Í Ráðherrayfirlýsingunni var bent á aðferðafræði kennda við 

Standard Cost Model sem mælir stjórnsýslubyrði í því augnamiði að draga úr henni. 

                                                                                                                                                 
Lúxemborg, Malta, Holland, Pólland, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð og Stóra Bretland.  Til 
viðbótar eru ríki EFTA (e.  EEA) Island, Lichtenstein og Noregur. Sviss er í EFTA en ekki aðili að EES. 
Ríki sem er á leið inn í bandalagið er Rúmenía.  
5 Útboðshlutfall er skilgreint hér sem innkaup sem aflað er með útboðsaðferð 
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5. Hver yrði arðsemi af því að innleiða rafrænt umsýslukerfi til að annast opinber 

innkaup? 

1.2 Verkefnisafmörkun 

Markmiðasetning stjórnvalda miðast við opinber innkaup sem eru útboð yfir 

viðmiðunarmörkum útboðsskyldu á Evrópska efnahagssvæðinu. Hér eru einungis til 

umfjöllunar opinber innkaup yfir viðmiðunarfjárhæðum annars vegar innkaup ríkissjóðs 

árið 2008 og hinsvegar innkaupa sveitarfélaga sem leiða til útboðsskyldu inn á EES 

svæðið árin 2006 og 2008.  Umfjöllun varðar aðeins þá starfsemi ríkis og sveitarfélaga 

sem skilgreind er sem A- hluta stofnanir þ.e. stofnanir sem reknar eru af skattfé borgara, 

en ekki opinber fyrirtæki, svo sem veitustofnanir og opinber hlutafélög sem starfa eftir 

eigin gjaldskrá, nema að því leyti sem snýr að opinberum útboðstilkynningum þeirra inn 

á EES svæðið. 
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2. Rannsóknaraðferð 
Undirbúningur hófst í mars 2010 þar sem aflað var heimilda, lesið sér til og valið úr efni 

til greiningar. Mjög mikið er til af efni um rafræna stjórnsýslu og því var vandasamt að 

afmarka verkefnið í byrjun. Fljótlega var þó ljóst að ekki væri hægt að gera öllu þessu 

efni skil og því nauðsynlegt að finna einhverja syllu eða afmarka verkefnið þannig að 

hægt væri að fjalla um það af fræðilegri dýpt innan þeirra marka sem þessari ritgerð er 

sniðin. 

Þegar þeirri afmörkun var náð hófst skipuleg og markviss söfnun upplýsinga, sumt efni 

sem ekki hefur áður verið safnað saman í þessum tilgangi og eftir atvikum tekin viðtöl 

við fólk sem starfar í stjórnsýslunni og að innkaupum sem og þátttakendur í opinberum 

útboðum, til að dýpka skilning á viðfangsefninu. Engin hörgull var á upplýsingum um 

rafræna stjórnsýslu en heldur vandaðist málið þegar kom að því að afla innlendra 

tölulegra upplýsinga um opinber innkaup, þ.e. innkaup sem aflað er með 

útboðsaðferðum. Þrátt fyrir að um opinber útboð sé að ræða hafa engar heildstæðar 

tölulegar upplýsingar verið teknar saman um þennan málaflokk hvort heldur upplýsingar 

um í hvaða hlutfalli af heildarútgjöldum innkaupa er aflað á vegum hins opinbera með 

útboðsaðferð, né hvert verðmæti útboða sé sem auglýst er inn á Evrópska 

efnahagssvæðið, eins og samningur Íslendinga um Evrópska efnahagsvæðið segir til. Þá 

hefur engin arðsemisathugun verið gerð á því hvort fýsilegt þyki að taka upp rafrænt 

stjórnsýslukerfi á borð við rafrænt umsýslukerfi fyrir opinber útboð, líkt og innleidd hafa 

verið í nágrannaríkjum Íslands. Höfundur gerði rannsókn sem byggir á erlendri 

aðferðafræði sem hönnuð var til að mæla stjórnsýslubyrði og reglukostnað út frá 

lagalegum skilyrðum um upplýsingakröfur sem stjórnvöld leggja á íbúana. Þessi 

aðferðafræði sem kennd er við Standard Cost Analysis byggir bæði á megindlegum og 

eigindlegum aðferðum en stuðst var við handbók International Standard Cost Model 

Manual sem gefin var út árið 2005 hjá SCM Network sem er samstarfshópur á vegum 
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ESB um notkun aðferða til draga úr stjórnsýslubyrði sem lögð er á fyrirtæki (SCM 

Network, 2005).  

Tölur sem byggt er á í þessari ritgerð og birtar eru í viðauka eru unnar upp úr gögnum 

útboðs og tölfræðibanka ESB Tender Electronic Daily (TED), Fjársýslu ríkisins, 

Innkaupastofnunar Ríkisins Ríkiskaup, Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga, 

Reykjavíkurborg, Garðabæ, Kópavogsbæ og Hafnarfjarðabæ.  

2.1.1 Rannsóknarsnið 

Viðfangsefnið mótar rannsóknaraðferðina og öflun gagna og upplýsinga ræðst af 

rannsóknarspurningunni. Sökum þess er engin rannsókn klæðskerasniðin og engin ein 

rannsóknaraðferð réttari en önnur (Cooper & Schindler, 2006, 139). 

Þar sem tölur leika stórt hlutverk í rannsóknarhluta ritgerðarinnar var nálgun 

viðfangsefnisins lýsandi rannsókn með megindlegri aðferðafræði sem byggði að mestu á 

fyrirliggjandi gögnum (e. secondary sources) og á afleiddum gögnum sem ekki hefur 

verið safnað markvisst saman í þessum tilgangi, svo sem niðurstöðum opinberra útboða, 

tölum úr rekstrareikningi ríkissjóðs og tölfræðigögnum úr erlendum gagnbönkum. 

Samhliða var safnað gögnum frá opinberum stofnunum, ríki og sveitarfélögum um fjölda 

og verðmæti innkaupa sem aflað var með útboðsaðferð. Lýsandi rannsóknarsnið hentar 

vel ef þekking á viðfangsefninu er til staðar og upplýsinga er safnað til að greina tengsl 

milli breyta (McDaniel & Gates, 1995, 30). Samkvæmt aðferðum rannsókna vísa 

megindlegar rannsóknir (e. quantative research) til þess að veruleikinn sé rannsakaður 

hlutlægt með sams konar aðferðum og stundaðar eru í raunvísindum. Megindlegar 

rannsóknir krefjast svara um magn eða fullyrðingu á borð við „hversu mikið“ og unnið er 

með töluleg gögn, tölfræði og útreikninga sem nýttir eru til markvissrar ákvarðanatöku 

(McDaniel & Gates, 1995, 103). Slíkar rannsóknir geta byggt á tölfræði (e. statistical 

study) og eru þá hannaðar til að fanga breidd viðfangsefnisins fremur en dýpt og 

veruleikinn rannsakaður hlutlægt og tilgátur prófaðar með megindlegum aðferðum 

(Cooper, Schindler, 2006, 719). 

Eigindlegar rannsóknir (e. qualitative research methods) eru hinsvegar safn aðferða sem 

lýsa merkingu til að fá dýpri skilning á ástæðum tiltekins mynsturs eða hegðunar heldur 

en hægt væri með megindlegum aðferðum. Þannig er horft til einstaklinga eða lítilla hópa 

í stað þess að nota lýsandi úrtak.  Ekki er verið að fást við tíðni fyrirbæra heldur lýsa 

skilning og túlkun, enda erfitt að mæla upplifanir og reynslu annarra. Eigindlegar 



12 

 

rannsóknir eru notaðar í félagsvísindum.  Þessi aðferðafræði krefst lýsingar og svarar 

spurningum á borð við hvað eða hvernig.  Í eigindlegum rannsóknum eru fyrirbæri 

hinsvegar skoðuð í eðlilegu umhverfi þar sem merkingin skiptir máli, margar aðferðir eru 

notaðar og rannsóknarferli er sveigjanlegt.   Eigindlegar rannsóknir eru ekki tölfræðilega 

marktækar en markmiðið með þeim er að skilgreina vandamál og greina tækifæri sem 

síðar má svo nota hanna spurningalista fyrir magnbundna rannsókn. Gagnasöfnun 

eigindlegra rannsókna gengur gjarnan út á viðtöl, rýnihópa og þátttökuathuganir 

(McDaniel & Gates, 1995). 

2.1.2 Raundæmisrannsóknir  

Raundæmisrannsóknir (e. case studies) leggja áherslu á færri tilvik en með meiri dýpt. 

Þessar rannsóknir geta beinst að fólki, ferlum, atburðum og fleira en skilyrði sett að 

raundæmin séu afmörkuð í tíma eða rúmi og sett í samhengi við einhvern ákveðinn 

raunveruleika.  Rannsakandinn er sjálft rannsóknartækið og þarf því að gæta hlutlægni og 

vera meðvitaður um viðhorf sín, skoðanir og gildi. (Bogdan og Biklen, 1998). Þó svo í 

raundæmum megi prófa tilgátur og kenningar eru þessar rannsóknir og athuganir meira 

byggðar á eigindlegum aðferðum og frumgögnum sem gera erfiðara um vik að sanna eða 

afsanna tilgátur. Niðurstöður þessara rannsókna ber því að taka með fyrirvara (Cooper & 

Schindler, 2006, 139). Rannsóknir geta byggt á tölfræði (e. statistical study) og þá 

hannaðar til að fanga breidd viðfangs fremur en dýpt og veruleikinn rannsakaður hlutlægt 

og tilgátur prófaðar með megindlegum aðferðum (Cooper, Schindler, 2006, 719). 

2.1.3 Heimildir og gögn 

Frumheimildir (e. primary sources)  eru heimildir sem er aflað sérstaklega fyrir tiltekna 

rannsókn, verða til á tímabilinu sem verið er að rannsaka og byggja ekki á öðrum 

heimildum. Engin úrvinnsla fræðimanns hefur átt sér stað varðandi þessar heimildir. 

Þetta geta verið  viðtöl, dagbækur, bréf, tímarit, ræður, yfirlýsingar, gögn eða niðurstöður 

sem ekki hafa verið birtar o.fl. (Cooper & Schindler, 2006, 715).  

Afleiddar heimildir (e. secondary sources) eru upplýsingar eða rannsóknargögn sem færð 

hafa verið frá upprunalegum atburði eða reynslu til dæmis til að gagnrýna eða að túlka 

frumgögnin (Cooper & Schindler, 2006, 716). Dæmin geta verið verk færð úr 

upprunalegri heimild, yfirleitt lýsandi, samantekinn útdráttur meginatriða og greining svo 

sem kennslubækur, greinar, skýrslur, tölfræðiupplýsingar ofl.  Gögn er hægt að flokka 
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eftir því sem við á í frumgögn (e. primary data) eða afleidd gögn (e. secondary data). 

Frumgögn eru gögn sem safnað er sérstaklega saman af rannsakanda fyrir 

rannsóknarvinnuna. Afleidd gögn eru niðurstöður sem þegar hefur verið aflað í öðrum 

tilgangi og hægt er að styðjast við til túlkunar á þeirri rannsókn sem í gangi er (Ghauri & 

Cateora, 2006, 641) 

2.1.4 Framkvæmd rannsóknar 

Frumgagna í þessari rannsókn var aflað með söfnun upplýsinga úr útgjalda og talnalykli 

Fjársýslu ríkisins þar sem gerð var ítarleg innkaupagreining og flokkun allra 

rekstrargjalda ríkissjóðs árið 2008 í því skyni að greina útgjaldaliði eftir tegundum 

innkaupa þ.e. vöru, þjónustu eða verkum.  Samhliða var safnað saman niðurstöðum allra 

útboðsverka sem framkvæmd höfðu verið hjá ríkinu sama ár ýmist af vefsvæðum 

einstakra framkvæmdaaðila eða með sérstökum fyrirspurnum og eftirgrennslan. Þetta var 

gert í þeim tilgangi að bera saman heildarinnkaup ríkisins til að varpa ljósi á hve miklum 

hluta þeirra var aflað með verðsamkeppni eins og lög og reglur segja til um. Því til 

viðbótar og til að fá dýpri skilning á viðfangsefninu vegna flokkunar og greiningar voru 

gagnleg viðtöl tekin við sérfæðinga sem annast opinbera skráningu gagna eða umsýslu 

útboða svo sem Fjársýslu ríkisins, Hagstofu, Reykjavíkurborg og Ríkiskaup, auk 

heimilda frá einstökum sveitarfélögum. Auk þessa var stuðst við ritað efni, 

tölfræðiupplýsingar af innlendum og erlendum gagnabönkum auk hagnýtra upplýsinga af 

internetinu.  

Við könnun á stöðu rafrænna innkaupa á Íslandi var stuðst við ýmsar ritsmíðar, skýrslur 

og ritgerðir sem gefnar hafa verið út um málaflokkinn, sem og opinberar yfirlýsingar 

ráðamanna eða stofnana bæði íslenskar og erlendar þar sem fram koma viðhorf um 

rafræn opinber innkaup og viðraðar hugmyndir um þróun í þessum málaflokki.  

Fyrirliggjandi gögn sem stuðst var við voru ýmis vefrit, fræðibækur og greinar um 

framþróun evrópska upplýsingasamfélagsins auk alþjóðlegra skýrsla sem ritaðar hafa 

verið um skyld efni í Evrópu og hagnýtur fróðleikur sóttur af internetinu.  Gögnin voru 

greind og það efni valið sem best þótti henta þeim ramma sem þessari rannsókn var 

skipað með rannsóknarspurningum.  Reynt var eftir megni að meta samtímaleg og 

söguleg gögn sérstaklega hvað varðar alþjóðlegar rannsóknir á sviði rafrænnar 

stjórnsýslu, bæði rituð gögn í skýrsluformi, greinar og opinbera umfjöllun sem og 

munnlegar heimildir. 
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Samanburður á stöðu rafrænnar stjórnsýslu á Íslands hófst í mars 2010 og lauk í 

nóvember sama ár. Framkvæmd samanburðar fólst í því að safna upplýsingum úr 

innlendum og alþjóðlegum samanburðarkönnunum sem fjalla um rafræna færni og 

þjónustustig opinberrar stjórnsýslu ríkja. Slíkar samanburðarrannsóknir eru gerðar með 

reglulegu millibili hjá stofnunum Sameinuðu þjóðanna, Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins og Alþjóða hagfræðiráðsins.   Dregnar voru saman niðurstöður 

þessara samanburðakannana auk einnar íslenskrar og sérstaða Íslands dregin fram. 

Rannsókn á arðsemi rafrænna innkaupa fór þannig fram að stuðst var við leiðbeiningar 

SCM Network sem er samstarfshópur aðildarríkja ESB um aðferðafræði „Standard Cost 

Model” sem á íslensku mætti þýða staðalkostnaðarlíkan hér eftir nefnt SCM.  Þó svo 

þetta líkan byggi að mestu á megindlegri aðferðafræði þá eru hún einnig eigindleg að 

hluta.  Megindlegi hlutinn gengur út á að kortlagðar eru upplýsingakröfur sem stjórnvöld 

gera til notenda þjónustu, þær skráðar og tímamældar aðgerðir og kostnaður sem eru 

lagðar á notandann. Þetta er gert í því skyni að finna leiðir til að minnka umfang þeirra 

og reglubyrði til að minnka fyrirhöfn fyrir notandann. Rannsóknin með aðferðafræðið 

SCM byggir því að mestu á fyrirliggjandi gögnum sem finna má í gildandi regluverki, 

lögum og verkferlum opinberra stofnana í því skyni að greina þær og þannig benda 

stjórnvöldum á hvar þau geti breytt eða aðlagað lög eða reglur í því skyni að þjónustan 

hafi lagalega stoð til að verða veitt á netinu til dæmis af vefsíðu viðkomandi stjórnvalds. 

Í þessu tilviki veiting þjónustu til umsýslu opinberra innkaupa á sviði útboða með 

rafrænum hætti.  Staðalkostnaðarlíkaninu er í þessu tilviki stillt upp sem 

raundæmisrannsókn (e. case study) bæði sem lýsandi rannsókn með megindlegum 

aðferðum þar sem safnað var saman skilyrðum laga og auk tölulegra upplýsinga s.s. tíðni, 

tíma og kostnað vegna þátttöku í opinberum útboðum í því skyni að finna reglukostnað.  

Egindlegum aðferðum var beitt í viðtölum við þátttakendur, í því skyni að finna 

skynjaða, íþyngjandi reglu- og stjórnsýslubyrði. Þessi frumgögn og upplýsingar voru svo 

settar inn í Staðalkostnaðarlíkanið að greina orsakasamhengi fyrir (e. Ex ante) og eftir (e. 

Ex post) innleiðingu breytu,  í þessu tilviki vænt innleiðing rafræns stjórnsýslukerfis. 

Með viðtölum var aflað frumgagna en skilyrði laga og tölulegar upplýsingar byggðu á 

fyrirliggjandi gögnum sem safnað var saman í eina heild. Afrakstur þessarar rannsóknar 

getur því síðar nýst sem heimild þessarar rannsóknar.   
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2.1.5 Viðtöl–viðmælendur/þátttakendur 

Til að meta tíma og fyrirhöfn sem það tekur annars vegar fyrir bjóðendur við tilboðsgjöf í 

opinberum útboðum og hinsvegar tími og umsýsla við mat tilboða hjá 

framkvæmdaaðilum útboða. Með viðtölum var reynt að setja sig inn í reynsluheim þeirra 

og upplifun.  

Viðtölin fóru fram á tímabilinu september til nóvember 2010 en fyrir viðtölin var útbúinn 

viðtalsrammi með spurningum sem miðuðust við þekkingarsvið þátttakandans.  

Þátttakendur voru valdir með hliðsjón af reynslu þeirri og þekkingu á opinberum 

útboðum og spurningarlisti hafður hæfilega staðlaður þannig að frjálst væri að fjalla um 

verkefnið og bæta við efnið eftir þörfum eða hentugleika í samræmi við skilgreiningu um 

„hálfstöðluð viðtöl“ (Bogdan og Biklen, 1998).  

Viðtölin tóku allt frá 20 til 40 mínútur en þátttakendur sem valdir voru í viðtöl bjóðenda 

komu frá fimm íslenskum fyrirtækjum sem atkvæðamikil hafa verið í opinberum 

útboðum undanfarin ár. 

Fyrirtæki  Viðmælandi 

Vistor    Guðbjörg Alfreðsdóttir, framkvæmdastjóri 

Olís      Þorsteinn Ólafsson, sölustjóri efnavöru 

Rekstrarvörur  Kristbjörn Jónsson, sölustjóri rekstrarvara  

Tandur   Guðmundur G. Guðmundsson, framkvæmdastjóri 

Fastus   Sigurður H. Jóhannsson og Arnar Bjarnason, markaðsstjóri 

Viðmælendur voru beðnir að leggja mat á hversu mikinn tíma að jafnaði það tekur að 

sinna tilboðsgjöf og málarekstri í tengslum opinber útboðum.    

Meðal þess sem fjallað var um og þeir beðnir að leggja mat á var eftirfarandi: 

• Vöktun útboðstilkynninga í fréttamiðlum   

• Útboðsgögn sótt á afhendingarstað   

• Útfylling eyðublaða og formkrafna í útboðs- og tilboðsgögnum 

• Öflun vottorða vegna upplýsingakrafna 

• Ýmis ótilgreindur annar erindisrekstur v. upplýsingakrafna 

• Tilboði skilað/ sóttur opnunarfundur                 

Þátttakendur sem valdir voru í viðtöl frá opinberum innkaupastofnunum voru 

innkaupasérfræðingar frá ríki og sveitarfélagi með samanlagða áratuga reynslu og 

töluverða þekkingu á sviði útboða og innkaupaferla.  
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Stofnun  Viðmælandi 

Vegagerðin  Einar M. Magnússon, tæknifræðingur 

Ríkiskaup  Magnús G. Sigurgeirsson og Gísli Þ. Gíslason, verkefnastjórar 

Reykjavíkurborg Helgi Bogason, sérfræðingur 

Viðmælendur voru beðnir að leggja mat á hversu langan tíma að jafnaði það tekur að 

sinna umsýslu og mati tilboða í opinberum útboðum. 

Þátttakendur voru beðnir að leggja mat á eftirfarandi: 

• Umsýsla útboða á tilboðstíma þar með talin samskipti við bjóðendur 

• Opnunarfundir tilboða  

• Móttaka og skráning tilboða  

• Mat á tilboðum og hæfi bjóðenda                                

• Samanburður og villuprófun tilboðsfjárhæða  

• Tilkynningar um niðurstöður útboðs og val samningsaðila   

Ef eitthvað var vantalið þá var það rætt og óskað eftir sýn viðmælanda á þær kröfur sem 

gerðar eru eða á því hvort einhverja einstakir þætti öðrum fremur séu skynjaðir sem 

óhagræði eða aukna reglubyrði við fullnustu gerð tilboða.   
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3. Fræðilegur bakgrunnur ritgerðar 

Á sérstökum ráðherraráðstefnum í Manchester og í Lissabon samþykktu ráðherrar 

Evrópusambandsins6 og EFTA7 ríkjanna sem Ísland er aðili að, yfirlýsinguna  

„Framtaksverkefnið i2010“ eða eEurope 2005 sem er aðgerðaráætlun ESB í málefnum 

upplýsingasamfélagsins. Yfirlýsingin hafði að markmiði að Evrópska efnahagssvæðið, 

hér eftir nefnt EES8, yrði samkeppnishæfasta efnahagssvæði í heimi árið 2010 á sviði 

rafrænnar stjórnsýslu (Ráðherrayfirlýsing, 2005). Samþykktin fól einnig í sér minnkuð 

skyldi skriffinnskubyrði gagnvart íbúum og fyrirtækjum og auðvelda skyldi aðgengi að 

þjónustu hins opinbera með rafrænum hætti í því skyni að spara tíma fyrirhöfn og 

kostnað einstaklinga og fyrirtækja (European Commission, 2004).  

Stefnt var að því að árið 2010 myndu öll aðildarríkin framkvæma opinber innkaup 

rafrænt og tryggja markaðnum 100% aðgengi að þeim innkaupakerfum, væri það á annað 

borð heimilt skv. lögum. Þá var einnig stefnt að því að árið 2010 myndu 50% af 

innkaupum innan EES svæðisins yfir ákveðnum lágmarki vera framkvæmd með 

rafrænum hætti eða orðrétt: 

By 2010 all public administrations across Europe will have the capability of carrying out 

100% of their procurement electronically, where legally permissible, thus creating a fairer 

and more transparent market for all companies independent of a company’s size or location 

within the single market 

By 2010 at least 50% of public procurement above the EU public procurement threshold will 

be carried out electronically (Ráðherrayfirlýsing, 2005, 4) 

                                                 
6 Evrópusambandið eru stjórnmála- og efnahagsleg samtök 27 Evrópuríkja með höfuðstöðvar í Brussel. 
Sambandið var stofnað með undirritun Maastrichtsamningsins árið 1992 og byggði á Evrópubandalaginu 
(EB) 
7 Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) er alþjóðasamtök fjögurra ríkja: Ísland, Liechtenstein, Sviss og 
Noregur.  
8 Evrópska efnahagssvæðið (EES) er sameiginlegt markaðssvæði 30 ríkja í Evrópu sem komið var á með 
EES-samningnum og tók formlega gildi 1. janúar 1994. 
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Í Malmö 18. nóvember 2009 samþykktu ráðherrar EES ríkjanna nýja yfirlýsingu um 

stefnu í rafrænni stjórnsýslu fram til ársins 2015 um sérstök forgangsverkefni opinberrar 

stjórnsýslu aðildarríkjanna þar sem íbúar og fyrirtæki fái aukið sjálfstæði með rafrænni 

opinberri þjónustu miðaðri að þeirra þörfum og aukið verði aðgengi að opinberum 

upplýsingum, gagnsæi og opnað fyrir þátttöku hagsmunaaðila í stefnumótunarferli 

stjórnsýslunnar. (Ráðherrayfirlýsingin, 2009). Með yfirlýsingunni er staðfest að 

upplýsinga- og fjarskiptatækni sé burðarás í sókn til efnahagslegra framfara og 

upplýsinga og að fjarskiptatæknin sé forsenda til breytinga á stjórnsýsluferli fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki í Evrópu (Cap Gemini, 2009). 

Stuðningur Evrópusambandsins við upplýsingatækni og þróun upplýsingasamfélags í 

Evrópu er með margvíslegum hætti og má skipta í þrjá megin þætti.  

Í fyrsta lagi eru það efnahagsleg markmið, í öðru lagi aðgerðaráætlanir og í þriðja lagi 

samstarfsáætlanir en þessir þættir hafa þróast þannig að flókið er að átta sig á 

uppbyggingu þeirra innan ESB (Rannsóknaþjónusta Háskóla Íslands, 2005, 3).  

Með efnahagslegum markmiðum er stefnt að því að gera Evrópu að samkeppnishæfasta 

þekkingarsamfélagi heimsins með áhersla á framþróun upplýsingatækninnar. 

Framkvæmdastjórn ESB samræmir aðgerðir aðildarríkjanna og hefur sett fram heildstætt 

yfirlit um upplýsingasamfélagið m.a á sviði efnahagslífs, menningar, menntunar og 

rannsókna svo fátt eitt sé talið. Íslendingar hafa rétt á þátttöku til fjölda þessara 

samstafsáætlana í gegnum EES samninginn (Háskólinn á Bifröst, 2010)  

Aðgerðaáætlunin eEurope er nokkurskonar yfiráætlun fyrir aðgerðir á sviði 

upplýsingatækni og rafræns samfélags en innan hennar eru fjölmargar samstarfsáætlanir 

til að hrinda þeim í framkvæmd í þeim tilgangi að stjórnsýslukerfi aðildarríkjanna vinni 

saman. Til að nefna nokkrar eru eTEN, eContent, eLearning, IST, IDA og IDABC 

(Rannsóknaþjónusta Háskóla Íslands, 2005, 3)  

Einstakar aðgerðir eru svo sjálfstæðar áætlanir með eigin fjárhag þar sem stuðlað er að ná 

pólitískum markmiðum sem ríkin hafa ná samstöðu um að hrinda í framkvæmd líkt og 

gert hefur verið með svo nefndum ráðherrasamþykktum ríkjanna. Dæmi um slík verkefni 

eru eGovernment, eLearning og eBusiness (Rannsóknaþjónusta Háskóla Íslands, 2005, 4)  

Í þessari umfjöllun eru það verkefnin eGovernment og eBusiness eða rafræn stjórnsýsla 

og rafræn opinber innkaup sem m.a. falla undir áhrifasvið og meginmál þessa ritgerðar. 
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Innan eGovernment áætlunarinnar eru verkefni ætluð til að veita opinbera þjónustu 

aðildarríkjanna á vefnum og stuðla að alhliða rafrænni stjórnsýslu og virkja sambandið 

milli íbúa og fyrirtækja (Háskólinn á Bifröst, 2010). Með eBusiness áætluninni á að  

auðvelda fyrirtækjum að taka þátt í því rafræna hagkerfi sem hefur þróast hefur 

undanfarin ár. Áhersla er lögð á auka samkeppnishæfni þessara fyrirtækja með því að 

auðvelda þeim aðgengi með ýmiskonar rafræna þjónustu á sviði stjórnsýslu og opinberra 

innkaupa (Háskólinn á Bifröst, 2010). 

 Forsætisráðuneyti Íslands hefur undanfarin ár stýrt innleiðingu og þróun rafrænnar 

stjórnsýslu á Íslandi og verður hér síðar vikið að stöðu Íslands í rafrænni stjórnsýslu en 

fyrst mun hér verða fjallað um opinber innkaup á Íslandi og síðan hvernig þau tengjast 

rafrænni stjórnsýslu. 
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4. Opinber innkaup  

Í þessum kafla verður fjallað um opinber útgjöld ríkis og sveitarfélaga á Íslandi og 

hvernig ríki og sveitarfélög skipta með sér verkum við veitingu þjónustu til íbúa og 

fyrirtækja. Þegar rætt er um ríki og sveitarfélög kemur orðið stjórnsýsla oft fyrir, en 

stjórnsýsla er það orð sem nota má sem samnefnara fyrir opinbera starfsemi.9 Í þessum 

kafla er einnig fjallað um fyrirkomulag hlutfallsskiptingu útgjalda milli ríkis og 

sveitarfélaga nágrannaríkjanna í samanburði við Ísland. 

4.1 Opinber stjórnsýsla 

Opinber stjórnsýsla er lögbundin með stjórnarskrá þar sem fram kemur að Alþingi og 

forseti Íslands fari saman með löggjafarvald, forseti og önnur stjórnarvöld fari með 

framkvæmdarvald og dómendur með dómsvaldið. Stjórnsýsla sú sem hér verður fjallað 

um er einungis sú starfsemi hennar sem fellur undir framkvæmdavaldið. Skýr 

verkaskipting hefur myndast milli ríkis og sveitarfélaga um veitingu þjónustu til íbúanna 

en allir hlutar Íslands tilheyra einhverju sveitarfélagi (Stjórnarskráin nr. 33/1944).  

Sveitarfélög voru upphaflega í formi hreppa á þjóðveldisöld og hlutverk þeirra var að 

gegna samhjálparhlutverki og annast ýmis sameiginleg hagsmunamál íbúanna sem betur 

var fyrirkomið hjá heildinni en hjá einstaklingunum sjálfum. Þessi grunngildi hafa ekkert 

breyst en málefnin síðan þá tekið mið af stjórnmálalegum viðhorfum á hverjum tíma. Í 

dag er það Stjórnarskráin sem kveður á um rétt fólks og leggur þannig ákveðnar skyldur á 

opinbera aðila, bæði ríki og sveitarfélög.  Alþingi setur lög um það hvernig opinberir 

aðilar skuli sinna þessum skyldum og öðrum verkefnum sem þeir taka að sér, þar á meðal 

hvaða heimildir opinberir aðilar hafa til aðgerða. Skýr verkaskipting er á milli ríkis og 

sveitarfélaga og þeim er ekki heimilt að annast önnur verkefni en þau sem fram koma í 

                                                 
9 Með stjórnsýslu er oftast átt við opinbera stjórnsýslu (e. public administration), sem í sinni víðustu 
merkingu felur einfaldlega í sér alla þá starfsemi sem lýtur að því að framfylgja stefnu stjórnvalda hverju 
sinni. 
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lögum (Sigurður Ó. Kolbeinsson og Jón Jónsson, áá, 13). Sérstök lög og reglugerðir eru 

settar um fjárheimildir og ráðstöfun opinbers fjár til viðhalds og reksturs starfsemi 

stjórnsýslunnar þannig að innkaup stjórnist ekki af vali opinberra stofnana. Þessar 

fjárreiður eru fastsettar ári hverju með fjárlögum (Lög um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997).  

Opinber innkaup eru því alltaf háð því að opinber aðili hafi heimild til að ráðstafa fé til 

innkaupa og því er ekki er heimilt að stofna til opinberra innkaupa umfram sérstakar 

fjárhæðir nema að fyrir liggi sérstök fjárheimild ríkisins. Forráðamenn einstakra stofnana 

ríkisins eru ábyrgir fyrir því að þessum reglum sé framfylgt í samræmi við lögin 

(88/1997).   

4.2 Opinber innkaup ríkis og sveitarfélaga 

Stór hluti heildarútgjalda hins opinbera eru kaup á vöru, þjónustu eða framkvæmdum 

sem nauðsynleg eru til reksturs og viðgangs ríkisins og sveitarfélögum, þessi hluti er í 

daglegu tali nefndur „opinber innkaup“.   

Með opinberum innkaupum er átt við innkaup ríkis og sveitarfélaga á vöru og þjónustu. Lög um 

opinber innkaup móta sérstakar reglur um hvernig standa að innkaupum hins opinbera. Almenn 

regla er um að innkaup eigi sér stað að undangengnu útboði og/eða tilteknum rammasamningum 

sem Ríkiskaup annast fyrir hönd hins opinbera (Fjármálaráðuneyti, 2010). 

Hér er átt við opinber innkaup í víðum skilningi og einfaldri mynd þ.e. kaup ríkisins og 

sveitarfélaga og fyrirtækja í opinberri eigu á vörum, þjónustu og framkvæmdum sem um 

gilda sérstök lög og reglugerðir.10 Umfang og umsýsla opinberra innkaupa eru af slíkri 

stærðargráðu að þau hafa mikil áhrif á hagkerfið og hlutverk stjórnvalda mikilvægt bæði 

sem stærsti kaupandi og samtímis stærsti vinnuveitandi á íslenskum markaði enda 

opinber innkaup almennt til þess fallin að efla samkeppni og auðvelda aðgang nýrra aðila 

að markaðnum (Samkeppniseftirlitið, 2009, 02). Hið opinbera hefur séð um að móta 

skýran lagaramma um þennan málaflokk með lögum um opinber innkaup nr. 84/2007 og 

sérstakri innkaupastefnu ríkisins (2002) sem hefur gildi stjórnsýslufyrirmæla. Með því er 

lögð áhersla á að setja opinberum aðilum leikreglur hvernig standa skuli að opinberum 

innkaupum til að tryggja jafnræði og gagnsæi kaupenda og seljenda í millum 

(Fjármálaráðuneytið, 2010).   

                                                 
10 Lög um opinber innkaup nr. 84/2007 og reglugerðir 
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4.3 Ferli innkaupa 

Ferli innkaupa í þessari umfjöllun tekur mið af opinberum innkaupum sem stofnað er til 

með útboðsaðferðum og eru yfir viðmiðunarmörkum EES útboðsskyldunnar sem nánar 

verður gerð skil hér síðar. Útboð er skilgreind í lögum um framkvæmd útboða sem 

aðferð við innkaup eða „Þar sem kaupandi leitar skriflegra, bindandi tilboða í það verk, 

vöru eða þjónustu sem verið er að bjóða út“ (Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993).  Í 

lögum um opinber innkaup (lög nr 84/2007) er talið upp hverskonar innkaup falli undir 

lögin en það eru hverskyns kaup á vöru, framkvæmdum og skilgreindri þjónustu sem 

talin er upp í viðauka A sem fylgir lögunum.  Öll innkaup sem falla undir þessa 

skilgreiningu laganna er skylt að kaupa inn með samkeppni (verðsamkeppni), eða með 

öðrum orðum, leita tilboða hjá fleiri en einum söluaðila eftir því sem kostur er. Fari 

hinsvegar einstök kaup upp fyrir ákveðnar upphæðir er skylt að fara með slík innkaup í 

opinbert útboðs. 

Meginreglan er því sú að opinber innkaup fari fram á grundvelli útboða sbr. 4. gr. 

greinargerðar með innkaupalögunum  um fyrirkomulag opinberra innkaupa (84/2007) 

Um opinber innkaup undir skilgreindum viðmiðunarfjárhæðum útboðskyldunnar sem 

ekki er aflað með útboðsaðferðum svo sem endurtekin smáinnkaup opinberra fyrirtækja 

eða stofnana á sviði rekstrarvöru og þjónustu verður, sökum umfangs þeirra,  ekki til 

umfjöllunar í þessari ritgerð.  

Innkaupum með útboðsaðferðum er gjarnan skipt í aðskilda innkaupaferla því flækjustig 

innkaupa og ófyrirséð frávik sem falla til við framvindu innkaupa geta verið margvísleg 

allt eftir eðli og umfangi þess sem kaupa skal og þeirra innkaupaferla sem valin eru. 

Algengasta innkaupaformið eru svo nefnd opin útboð þar sem „ótilteknum fjölda er með 

auglýsingu gefinn kostur á að gera tilboð“ (65/1993). Í lögum um opinber innkaup er 

hægt að velja um fleiri innkaupaaðferðir yfir viðmiðunarfjárhæðum útboðsskyldunnar að 

uppfylltum skilgreiningum svo sem lokuð útboð, samningskaupaviðræður, 

samkeppnisviðræður, rafræn uppboð og gagnvirk innkaupakerfi.   

Ferli innkaupa má líkja við virðiskeðju þar sem hvert innkaupaferli er nauðsynlegur 

undanfari því næsta allt frá upphafi þarfar til fullnustu kaupa sjá mynd 1.  Virðiskeðjunni 

er skipt í tvo meginhluta annars vegar upphaf kaupa (e. pre – award) og hinsvegar 

fullnusta kaupa (e. post- award).  Í fyrri hluta eru fjórir innkaupaferlar sem skiptist í 

frummat á innkaupaþörf, gerð tækni og kröfulýsingar, útboð þar sem óskað er eftir 
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tilboðum og loks niðurstaða/ val á samningsaðila.  Í síðari hluta eru  pantanir, 

reikningar/samningar, afhending og greiðsla (CapGemin, 2009).11    

 
Mynd 1. Virðiskeðja opinberra innkaupa 

Heimild: Siemens, time; lex study 2010 

Með því að skipta innkaupaferlum í skilgreinda afmarkaða verkþætti er betur hægt að 

gera grein fyrir hverjum þætti og hvað þurfi til að fullnusta hvert stig í gegnum 

virðiskeðjuna. Þess má geta að ekki reynast allir ferlar jafn sýnilegir og sumir þeirra svo 

sem þeir fyrstu og síðustu vart sýnilegir öðrum en þeim sem þá höndla hverju sinni. 

Þannig er fyrsta ferli opinberra innkaupa mótaðar kröfulýsingar þess sem til stendur að 

kaupa og um leið lagðar línurnar að því sem valið verður síðar (e. pre – award).  Því 

getur reynst þrautin þyngri fyrir þriðja aðila að fá kröfum breytt á þessu stigi innkaupa 

telji hann að kaupandi hyggist sveigja kröfulýsingu að ákveðinni lausn.  Sama gildir um 

síðari ferla (e. post – award) eftir að samningur er komin á og hefðbundnu útboðsferli er 

lokið, þá er alltaf mögulegt að samskipti kaupanda og seljanda verði lítt gagnsæ öðrum 

og takmarkaður möguleiki fyrir þriðja aðila að hafa eftirlit eða áhrif, hvort heldur til að 

stöðva samning eða tilkynna um hvort breytingar hafa orðið á upphaflegum forsendum 

kaupa, eða aukið við samning eftir að val samningsaðila hefur verið ákveðið.  Sjálft 

útboðsferlið (e.tendering process) getur eftir sem áður verið mjög gagnsætt og 

framkvæmt eftir tilskyldum leikreglum.   

Krafa um upplýsingagjöf og gagnsæi hefur aukist jafnt og þétt og hjá hinu opinbera gilda 

sérstök lög opinber innkaup með það að markmiði að auka jafnræði, gagnsæi og virka 

samkeppni (lög nr. 84/2007).  Í lögum um opinber innkaup er kveðið á um hvað 

útboðsgögn eigi að innihalda hvernig  framkvæmd þeirra á að fara fram en innkaupaferli 

                                                 
11 Í erlendum fræðigreinum og ritum er virðiskeðju innkaupaferla skipt í  upphafskaup / upphaf kaupa „pre 
– award“ og eftirkaup/ fullnusta kaupa  „post- award“ (CapGemini, 2009)   
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með útboðsaðferðum geta tekið allt frá nokkrum vikum til margra ára frá því verk hefst 

og þar til því lýkur, allt eftir umfangi og flækjustigi verkefna. 12    

4.4 Heildarútgjöld stjórnsýslunnar 

Í þessari umfjöllun verður aðallega stuðst við útgjöld ríkis og sveitarfélaga árið 2008 sem 

voru samtals um 853 milljarðar króna (Hagstofa Íslands, 2010).  Heildarútgjöld ríkissjóðs 

árið 2008 voru 687,9 milljarðar króna eða sem svarar 47,0% af landsframleiðslu ársins á 

móti rúmum 471 milljarða tekjum. Heildarútgjöld sveitarfélaga voru samtals um 206 

milljarðar króna eða um 14% af landsframleiðslu en á móti því komu 193 milljarðar í 

tekjur. (Hagstofa, 2010).   

Í lok árs 2008 skall á efnahagskreppa á Íslandi sem brenglar viðmiðanir um opinber 

útgjöld til næstu ára og vart hægt að kalla eðlilegt ástand. Fjárfesting hins opinbera síðan 

þá hefur dregist saman og gert er ráð fyrir frekari samdrætti vegna strangra 

aðhaldsaðgerða ríkissjóðs og sveitarfélaga. Ljóst má því vera að aðstæður hafa breyst frá 

árunum fyrir 2008 á sviði opinberra útgjalda og þess að vænta að umsvif opinberra 

innkaupa muni dragast verulega saman á komandi árum og hafa áhrif á hagkerfið enda 

hið opinbera atkvæðamikill kaupandi á íslenskum markaði (Hagtíðindi, 2010). 

4.5 Heildarútgjöld nágrannaríkja Íslands   

Efnahags- og framfarastofnunin í París (OECD) framkvæmir með reglulegu millibili 

úttekt á rekstri og stjórnsýslu um tuttugu Evrópuríkja. Af slíkum samanburði má ráða 

hversu veigamiklu hlutverki stjórnvöld gegna í  hagkerfum þjóða bæði sem kaupendur og 

vinnuveitendur en á þeirra vegum er starfandi um 14% af vinnuafli þjóða OECD (OECD, 

2009).  Heildarútgjöld 26 ríkja OECD13 árið 2006 voru að meðaltali 40% af 

landsframleiðslu og mælist Ísland fyrir miðju með um 42%.14 Hvernig þessum 

fjármunum er varið er breytilegt eftir áherslum hvers ríkis fyrir sig en í töflu nr. 1. hér  

má sjá hvernig heildarútgjöld helstu nágrannaríkja Íslands skiptust eftir málaflokkum árið 

                                                 
12 Ríkisendurskoðunar “úttekt á samgönguframkvæmdum 2007” kom fram að verkframkvæmdir  
Vegagerðarinnar tóku frá 3–13 árum í framkvæmd. 
13 Ástralía, Austurríki, Belgía, Kanada,Tékkland, Danmörk, Finnland, Frakkland, Þýskaland, 
Grikkland,Ungverjaland, Ísland, Írland, Ítalía, Japan, Kórea, Lúxemborg, Mexíkó, Holland, Nýja Sjáland, 
Noregur, Pólland, Portúgal, Slóvakía, Spánn, Svíþjóð, Sviss, Tyrkland, Bretland og Bandaríkin. 
14 GDP á ensku Gross Domestic Product, eða á íslensku Verg landssframleiðsla. 
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2006 í hlutfalli við landsframleiðslu15 og má í þeim greina áherslur sem móta þjónustu og 

vægi málaflokka viðkomandi ríkis og stjórnsýslu. 
Tafla 1 Útgjöld nágrannaríkja Íslands og OECD  

Málaflokkur 

 

Svíþjóð 

 

Danmörk 

 

Finnland 

 

Þýskaland 

 

Noregur 

 

Ísland 

 
Norðurlönd 

 

OECD26 

Samfélagsmál  7,7%  6,0%  6,5%  6,0%  3,9%  4,8%  6,3%  6,0% 

Varnarmál  1,7%  1,6%  1,5%  1,1%  1,5%  0,1%  1,6%  1,4% 

Lög og regla  1,3%  1,0%  1,5%  1,6%  1,0%  1,4%  1,2%  1,6% 

Efnahagsmál  4,8%  3,5%  4,5%  3,3%  3,7%  5,9%  4,1%  4,5% 

Umhverfisvernd  0,4%  0,5%  0,3%  0,5%  0,6%  0,7%  0,5%  0,7% 

Húsnæðis mál  0,7%  0,5%  0,3%  0,9%  0,6%  0,6%  0,6%  0,8% 

Heilbrigðismál  6,8%  7,0%  6,8%  6,2%  7,2%  8,1%  6,9%  6,5% 

Trúmál & menning  1,1%  1,6%  1,1%  0,6%  1,1%  3,6%  1,3%  1,1% 

Menntun  7,1%  7,7%  5,8%  4,0%  5,8%  8,3%  6,8%  5,6% 

Félagsleg málefni  22,7%  21,8%  20,4%  21,2%  16,2%  8,1%  21,0%  15,2% 

Samtals  54,3%  51,2%  48,9%  45,4%  41,7%  41,7%  50,3%  43,5% 

Heimild: OECD – Government at Glance 2009 

Á Íslandi er mestu varið til menntunar (e. Education) og heilbrigðismála (e. Health). 

Minni áhersla er á velferðarmál (e. Social protection) en í öðrum ríkjum OECD en á móti 

hlutfallslega mestu varið til kirkju- og menningarmála en meðal ríkja OECD (OECD, 

2009).   

 
Mynd 2. Innbyrðis skipting þjónustu ríkis og sveitarfélaga 

Heimild: OECD Government at glance 2009 
                                                 
15 Samkvæmt Hagstofu Íslands mældist verg landsframleiðsla árið 2008 í milljónum króna talið 1.465.065,- 
Skoðað 4..09.2010 á http://www.statice.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=9276 
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Á mynd nr. 2 sést að sveitarfélögin bera að stærstum hluta ábyrgð á menntun ásamt 

húsnæðis- og veitumálum, samfélagsþægindum og málefnum tengdum menningu og 

trúarbrögðum. Ríkið fjármagnar heilbrigðisþjónustuna að mestu en til hennar og 

velferðarmála er varið um 50% útgjalda og um 30% útgjalda ríkisins er varið til 

opinberrar þjónustu og efnahagsmála (OECD, 2009). 

4.6 Samanburður opinberra innkaupa Íslands við nágrannaríki þess 

Í löndum Evrópusambandsins er áætlað heildarvirði opinberra innkaupa 16% af 

landsframleiðslu en innbyrðis hlutfall breytilegt frá 10% til 25% (CapGemini, 2009, 31). 

Þetta styðja einnig kannanir OECD en í nýlegri skýrslu byggðri á opinberum útgjöldum 

19 aðildarríkja voru opinber innkaup að meðaltali 17% af landsframleiðslu árið 2006 

(OECD, 2009). Íslands er ekki getið í þessum samanburði og samkvæmt upplýsingum 

tölfræðibanka Evrópu, Eurostat, liggja sambærilegar tölur frá Íslandi ekki fyrir (e.,not 

available“)  (Eurostat, 2010). Sjá mynd nr. 3.  

 
Mynd 3 Opinber innkaup 19 OECD ríkja sem hlutfall af landsframleiðslu 

Heimild: OECD – Government at Glance 2009 

Til að meta virði opinberra innkaupa á Íslandi sem hlutfall af heildarútgjöldum í þessari 

samantekt er gengið út frá þeirri skilgreiningu að opinber innkaup í víðasta samhengi séu 

hvers kyns kaup á vöru og þjónustu, til viðhalds og viðgangs almenns rekstrar, annars 

vegar og fjárfestingu efnislegra eigna hinsvegar. Fjárfesting hins opinbera samanstendur 

svo að mestu leyti af ýmsum byggingar- og samgönguframkvæmdum, svo sem vega- 

gatnagerð og fjárfestingu í vélum og tækjabúnaði (Hagtíðindi, 2010). Í einfaldaðri mynd 
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reyndust rekstrargjöld Ríkisreiknings árið  2008 án fjármagnskostnaðar vera 33,8% af 

heildarrekstrargjöldum ríkissjóðs eða um 233 milljarðar króna og þar af launakostnaður 

tæpur helmingur (38,6%). Að honum frádregnum eru kaup á vöru og þjónustu um 110 

milljarðar króna og kaup á framkvæmdum og efnislegum eignum um 33 milljarðar króna. 

Samtals eru þetta ca. 143 milljarðar króna (61,4%) eða rúmur helmingur allra 

rekstargjalda ríkissjóðs (Ríkisreikningur, 2009). 16   

Samkvæmt Hagstofu Íslands námu rekstragjöld sveitarfélaga sama ár um 86% af 

heildargjöldum þeirra ca. 178 milljarðar króna.  Af því var launakostnaður um helmingur 

(47%) á móti innkaupum (53%) þar sem kaup á vöru og þjónustu voru ca. 58 milljarðar 

króna og kaup á framkvæmdum og efnislegum eignum ca. 35 milljarðar króna eða 

samtals ca. 93 milljarðar króna.17  Heildarútgjöld opinberra innkaupa ríkis og 

sveitarfélaga árið 2008 var því um 236 milljarðar króna eða 16% landsframleiðslu18 og er 

nánast hið sama hjá Evrópusambandsríkjunum (Hagstofa, 2010). Sjá mynd nr. 4.   

 
Mynd 4 Opinber innkaup Íslands hlutfall af landsframleiðslu 2008   

Heimild: OECD – Government at Glance 2009 

Athygli vekur að Íslands er hvorki getið í samanburði EES aðildarríkjanna né OECD 

ríkjanna þegar birtar eru tölfræðiupplýsingar um opinber innkaup, en þær skýringar 

gefnar í þeim könnunum að upplýsingar liggi ekki fyrir frá Íslandi (OECD, 2009).  Ætla 

mætti næsta einfalt að vísa til upplýsinga frá Hagstofu Íslands í því sambandi.   

                                                 
16 Í Ríkisreikning er þessum liðum skipt skv. hagrænni skiptingu „önnur gjöld“ 110 milljarðar, 
Stofnkostnaður 26 milljarðar og viðhald 7 milljarðar (tölur hér færðar upp um heilt tölugildi til einföldunar 
þessarar framsetningar) 
17 Rekstrargjöld að frádregnum launakostnaði eru flokkuð skv hagrænni skiptingu Hagstofunnar sem 
opinber innkaup þ.e. kaup á vöru og þjónustu og sama á við um fjárfestingu efnislegra eigna. 
18 Verg landframleiðsla árið 20008 skv. Hagsstofu Íslands um 1.476.463 (milljarðar krónar) 
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4.7 Aukin krafa almennings um gagnsæi og skilvirkni stjórnvalda  
Kröfur almennings um ábyrgð og gagnsæi stjórnsýslunnar hafa aukist í kjölfar 

efnahagskreppunnar en að mati stofnana OECD og World Bank eru opinber innkaup sá 

málaflokkur sem helst er hættast við spillingu (Kaufmann, Kraay, Mastruzzi. 2006). Á 

vegum OECD hefur verið gerð könnun á því hvaða þættir í kjarnastarfsemi stjórnvalda 

almenningur telur mikilvægastan í samskiptum sínum við stjórnvöld (OECD G.G. 2009) 

en sambærileg könnun hafði farið fram árið 2000. Hin nýja könnun leiddi í ljós aukna 

kröfu almennings um aukið gagnsæi (e.transparency) en þessi krafa hafði tvöfaldast milli 

áranna 2000 og 2009 sem þessarar kannanir voru framkvæmdar. Þá er auknar væntingar 

almennings um að stjórnvöld séu óhlutdræg (97%), fari að lögum (92%), séu gagnsæ 

(90%) séu heiðarleg og sanngjörn (86%), skilvirk (81%) og vinni af fagmennsku (52%).  

Sjá mynd nr. 5. 

 
Mynd 5  Viðhorf og gildismat íbúa til starfa stjórnsýslunnar 

Government at a Glance 2009. 

Könnunin tók til allra aðildarríkja OECD og niðurstöður voru birtar sem svarhlutfall 29 

ríkja sem tóku þátt í þessari könnun árin 2000 og 2009.  Athygli vakti krafa almennings 

um gagnsæi og skilvirkni stjórnvalda sem hafði stóraukist en almenningur er í vaxandi 

mæli meðvitaður um opinbera stjórnsýslu og aðgengi að opinberum upplýsingum og 

samráð við almenning.  
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4.8 Samskipti stjórnvalda við íbúa  

Um samskipti stjórnvalda við íbúa á Íslandi gilda Stjórnsýslulög (nr. 37/1993) sem eiga 

að tryggja rétt manna í skiptum sínum við hið opinbera, ríki og sveitarfélög og um leið 

veita borgurunum þátttökurétt í undirbúningi ákvarðana sem stjórnvöld taka um mál 

þeirra (Stjórnsýslulög nr. 37/1993). Stjórnsýslureglur eiga að vernda samskipti hins 

„veika“ borgara gegn hinu „sterka“ stjórnvaldi og um þá þjónustu hins opinbera sem veitt 

er í almannaþágu á ekki að gilda hagnaðarvon enda byggir rekstur þeirra á skatttekjum og 

þjónustugjöldum sem lögð eru á íbúa og fyrirtæki.  Um viðskipti hins opinbera gilda 

sérstök lög um opinber innkaup nr. 84/2007  og lög um framkvæmd útboðs nr.65/1993.  

Reglur um opinber útboð eiga að tryggja jafnræði fyrirtækja við opinber innkaup, stuðla 

að hagkvæmni í opinberum rekstri með virkri samkeppni og efla nýsköpun og þróun við 

innkaup hins opinbera á vörum, verkum og þjónustu (Lög nr. 84/2007).  

4.9 Sameiginlegar leikreglur Efnahagsbandalagsríkjanna 

Með íslenskum lögum um opinber innkaup og innkaupastefnu ríkisins eru settar 

leikreglur um hvernig standa skuli að opinberum innkaupum og markmið sem 

ráðuneytum og stofnunum ríkisins ber að stefna að í rekstri.  Aðildarríki hins Evrópska 

efnahagssvæðis eru bundin sambærilegum reglum en hér á landi hefur verið innleitt 

mikið af reglugerðaverki ESB varðandi efnahagsmál og innri markað eða flest öll lög 

sem tengjast verslun og viðskiptum.19  Þar koma fram sameiginlegar leikreglur 

aðildarríkjanna varðandi opinber innkaup en innan EES-svæðisins er ekki heimilt að 

mismuna einstaklingum eða fyrirtækjum á grundvelli þjóðernis né búsetu né setja 

tæknilegar viðskiptahindranir sem hamla viðskiptum milli ríkja á sama hátt og tollar 

gera. Útboð sem framkvæmt er innanlands getur því ekki útilokað þátttöku annarra aðila 

innan efnahagssambandsins og öllum aðilum innan þess því heimil þátttaka í öllum 

opinberum útboðum innan aðildarríkjanna. Innlend útboð undir ákveðnum skilgreindum 

viðmiðunarfjárhæðum EES svæðisins eru hinsvegar ekki tilkynningarskyld inn á svæðið 

og í því liggur munurinn, eða hindrunin eftir því hvernig litið er á málið (Elísabet 

Júlíusdóttir, Guðmundur I. Guðmundsson og Skúli Magnússon, 2008).   

                                                 
19 Í 65. gr. laga um Evrópska efnahagssvæðið er að finna sérstök ákvæði um fyrirkomulag opinberra 
innkaupa aðildarríkjanna sem tilgreind eru í XVI kafla viðauka samningsins og gilda einnig fyrir Ísland.   
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Tilskipanir Evrópusambandsins (e. directives) eru rammalöggjafir sem tilgreina 

lágmarkskröfur og eru þær yfirleitt viðamestar en reglugerðir (e. regulations) og 

ákvarðanir (e. decisions) hafa yfirleitt einungis tímabundna og/eða takmarkaða lögsögu 

(Eiríkur Bergmann, 2010).  Ákvarðanir ESB eru því ekki alltaf bindandi fyrir aðildarríkin 

heldur aðeins fyrir þau sem þær snerta. Þannig tekur Ísland sem aðili að ESB upp 

stærstan hluta reglugerðaverksins varðandi efnahagsmál og innri markað og þar með flest 

lög sem tengjast verslun og viðskiptum s.s. samkeppnislöggjöf, neytendavernd og  

útboðs- og þjónustutilskipanir bandalagsins (Eiríkur Bergmann, 2008).   

4.10 Viðmiðunarfjárhæðir opinberra innkaupa - útboðsskylda 

Útboðstilskipun ESB sem tekin var upp sem lög nr. 84/2007 um opinber innkaup felur í 

sér þá skyldu að ríkið bjóði út með formlegum hætti öll innkaup innanlands á vörum yfir 

5 milljónum króna og öll kaup á þjónustu og verkum yfir 10 milljónum króna og hagi 

innkaupum í samræmi við innkaupaðferðir sem skilgreindar eru í lögunum20. Skylt er 

samkvæmt sérstökum samningi Íslands við EES að bjóða samhliða út á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Samkvæmt reglugerð skal auglýsa slík útboð á EES svæðinu ef áætlað 

sé að innkaup á vöru og eða þjónustu fari yfir tilskyldar fjárhæðir sem eru breytilegar 

eftir því hvort um er að ræða ríki eða sveitarfélag. Fyrir ríki og stofnanir þess er 

útboðsskylda á EES svæðið ef einstök vöru- og þjónustukaup fara yfir 16.750.000,- 

krónur og ef einstakar verkframkvæmdir fara yfir 649.230.000,- króna (reglugerð um 

viðmiðunarfjárhæðir..., 2010)   

Fyrir sveitarfélögin gilda aðrar fjárhæðir útboðsskyldunnar inn á EES svæðinu en  þannig 

ber þeim að auglýsa einstök vöru og þjónustukaup yfir 25.900.000,-  króna og kaup 

verkum yfir 649.000.000,- króna (Elísabet Júlíusdóttir ofl., 2008).  Lög um opinber 

innkaup gilda ekki um innkaup sveitarfélaga undir þessum fjárhæðum (reglugerð nr. 

230/2010). Þeim er þó skylt að setja sér reglur um innkaup sín hafi þau ekki ákveðið að 

kaupa inn samkvæmt þessum lögum. Innkaup ríkisstofnana og sveitarfélaga á grundvelli 

sameiginlegra innkaupa með svo nefndum rammasamningum (e. frame contract) 

jafngilda formlegu útboði þar sem til slíkra samninga er stofnað með formlegu útboði á 

vegum ríkisins.    

                                                 
20 Þessar fjárhæðir taka breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs og skv. reglugerð nr. 230/2010 eru 
útboðsskyld vörukaup miðuð við 6,2 milljónir króna og þjónusta og verk við 12,4 milljónir króna án 
virðisaukaskatts. 
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4.11 Tilkynningar um opinber innkaup til Evrópska efnahagssvæðisins 

Evrópusambandið (ESB) heldur úti gagnagrunni sem annast rafræna skráningu 

auglýsinga um opinber útboð á EES svæðinu. Það nefnist Tenders Electronic Daily (hér 

eftir nefnt TED). Á þessum vef eru um þúsund ný útboð auglýst daglega innan 

Evrópusambandsins sem lögleiddi tilskipanirnar árið 1992 um hvernig opinber útboð 

skuli fara fram innan sambandsins (Utanríkisráðuneytið, 2010). Þessar tilskipanir eru 

hluti EES samningsins sem Ísland er aðili að en í þeim segir að auglýsa beri öll útboð 

hins opinbera, allt frá sérhæfðri þjónustu til einföldustu vöruflokka og verkframkvæmda, 

í þeim tilvikum sem verðmæti þeirra fer yfir tilskildar viðmiðunarfjárhæðir sem 

sambandið setur (hér eftir nefnd EES útboð). 

Auglýsingar inn á EES svæðið eru birtar með stuttri tilkynningu sem þýdd er á öll 

opinber  tungumál Evrópusambandsins. Aðilar EES samningsins eru 27 

Evrópusambandsríki og 3 EFTA ríki21 (Utanríkisráðuneyti, 2010). Virði innkaupa inn á 

svæðið árið 2004 nam um 1.500 milljarða evra að sögn Framkvæmdarstjórnar ESB en á 

þessum markaði er áætlað að starfi um 12 milljónir fyrirtækja (CapGemini, 2009, 6).  Að 

mati stjórnar ESB eru rafræn viðskipti mikilvægur hlekkur til að byggja upp hinn innri 

markað EES samningsins. Síðastliðin tíu ár hefur sambandið stefnt að því að nota 

upplýsingatækni til styrkja hann meðal annars með svo nefndri útboðstilskipun 

(Tilskipun EU2004/18/EB) og veitutilskipun (Tilskipun EU2004/17/EB) sem eru lög um 

það hvernig ríkin standa að opinberum innkaupum sem tryggja á jafnræði bjóðenda í 

viðskiptum. Þá hefur einnig verið innleidd svo nefnd þjónustutilskipun (Tilskipun EU. 

2006/123/EC) sem skyldar aðildarríkin til að bjóða upp á rafræna málsmeðferð á 

umsóknum aðila innan aðildarríkjanna til starfsemi eða reksturs þjónustu í hvaða landi 

sem er innan sambandsins.22  Útboðstilskipunin var innleidd á Íslandi árið 2007 og 

frumvarp var í haust lagt fyrir Alþingi Íslendinga um að innleiða þjónustutilskipunina á 

haustþingi Íslendinga árið 2010 (Viðskiptaráðuneytið, 2009). 

                                                 
21 Ríkin eru Austurríki, Belgía, Búlgaría, Sviss, Kýpur, Tékkland, Þýskaland,Danmörk, Eistland,Grikkland, 
Spánn, Finnland, Frakkland, Króatía, Ungverjaland, Írland,Ísland, Ítalía, Litháen, Lúxemborg, Lettland, 
Malta, Holland, Noregur, Pólland, Portúgal, Rúmenía,Svíþjóð, Slóvenía, Slóvakía og Stóra Bretland. - 
Króatar eru í innleiðingarferli. 
22 Þjónustutilskipunin EU. 2006/123/EC skyldar aðildarríkin til rafrænnar málsmeðferðar til móttöku og 
meðferða á umsóknum aðila frá aðildarríkjunum hyggist viðkomandi hefja þjónustustarfsemi í hvaða landi 
sem er innan sambandsins. Þannig getur sem dæmi Grískur veitingarmaður sótt um og aflað sé leyfi til að 
reka veitingastað í Reykjavík, án þess að þurfa nokkru sinni að koma til Íslands.   
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4.12 Fjöldi útboðstilkynninga frá Íslandi inn á EES svæðið 

Til að meta hvort Íslensk stjórnvöld hafi náð markmiðum sínum um framkvæmd 50% 

opinberra útboða yfir viðmiðunarmörkum EES svæðisins með rafrænum hætti væri þarft 

að vita hversu mörg útboð voru auglýst inn á EES svæðið og hvert verðmæti þeirra hefði 

verið en slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir hjá íslenskum stjórnvöldum og virðast því 

markmið að þessu leyti hafa verið sett án þess að tilraun hafi verið gerð til að mæla þau. 

Í tengslum við þessa ritgerð var safnað saman öllum auglýsingum og tilkynningum um 

opinber útboð inn á EES svæðið frá Íslandi árin 2006 og  2008.   

Í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins er hverju aðildarlandi skylt að tilkynna inn á 

EES svæðið öll fyrirhugðu opinber innkaup yfir EES viðmiðunarmörkum og auk þess 

skylt að senda tilkynningu um lyktir slíkra útboða.  Tilkynningar þessar eru á því formi 

að hver og einn innlendur framkvæmdaaðili útboðs fyllir sjálfur út rafræn eyðublöð sem 

vistuð eru með forskráðum upplýsingum inni á miðlægu vefsvæði TED (Gísli Þ. 

Gíslason, verkefnastjóri á ráðgjafasviði Ríkiskaupa, munnleg heimild 4.09.2010).   

Þar sem þessum upplýsingum er ekki safnað saman með skipulegum hætti hjá íslenskum 

stjórnvöldum þarf að nálgast þær sérstaklega hjá upplýsinga- og gagnabanka TED.   

 
Mynd 6.  Fjöldi útboðstilkynninga frá Íslandi á EES 2008 

Tilkynningum inn á EES svæðið er hægt að skipta í þrjá flokka. Forauglýsingar, sem 

senda má inn á EES svæðið til að stytta útboðsfrest. Útboðstilkynningar þar sem auglýst 

er eftir tilboðum og samningstilkynningar um lyktir útboða (TED, 2010).    

Í hvert sinn sem tilkynning er send inn á EES svæðið hvort heldur sem er forauglýsing, 

útboðstilkynning eða samningstilkynning, fær hún sérstakt færslunúmer og því getur eitt 

og sama útboðið fengið þrjú mismunandi færslunúmer.  Þetta fyrirkomulag flækir 

Útboðstilkynningar frá Íslandi inn á EES árið 2008
Tegund útboðs Ríkisstofnanir Sveitarfélög Veitustofnanir Aðrir Ísland

Opið útboð 63 33 25 6
Hönnunarsamkeppni 3
Lokað útboð 1 3 4
Hraðútboð 1
Hæfimatskerfi * 1
Samkeppnisviðræður  2
Samningskaupaviðræður 1
Samtals útboðstilkynningar 68 38 31 6 143
Tilkynning um samning 51 17 20 5 93
Kynningarauglýsingar 3 14 6 2 25
Samtals tilkynningar 122 69 57 13 261



33 

 

úrvinnslu og því var  nauðsynlegt að rýna hverja færslu svo ekki væri hún of talin. Af 

273 tilkynningum inná EES svæðið lauk 74 þeirra með samning árið 2006 og árið 2008 

voru 261 tilkynningar inn á EES svæðið og lauk 93 þeirra með samningi. Sjá mynd nr. 6. 

Í viðauka A. með ritgerð er listi yfir útboðin ásamt útboðsnúmerum eða innkaupalýsingu.  

4.13 Verðmæti útboða inn á EES svæðið 

Á vef tölfræðibanka Eurostat (2010) er ekki að finna upplýsingar um verðmæti eða 

samningsvirði útboða frá Íslandi sem auglýst eru inn á EES svæðið líkt og birt er í 

samantekt OECD stofnunarinnar en þar sem fram kemur hlutfall samningsverðmæti 

útboða inn á EES svæðið sem hlutfall af landsframleiðslu 19 aðildarríkja 

Evrópusambandsins. 23 Þessar tölur byggja á upplýsingum  frá Eurostat og eru frá árinu 

2006.  24 Eins og áður segir er Ísland ekki með í þessari samantekt en verðmæti opinberra 

útboða aðildarríkjanna inn á EES svæðið er 3,14% að meðaltali landsframleiðslu þeirra. 

Hæst er hlutfallið í Ungverjalandi um 6,8% af landsframleiðslu, en lægst hjá Lúxemborg 

eða 1,4% af landsframleiðslu (OECD, 2009). Sjá mynd nr. 7. 

 

 
Mynd 7 Útboðsverðmæti 19 OECD ríkja inn á EES 

Heimild: OECD – Government at Glance 2009 

 

                                                 
23 Þetta eru Tékkland, Slóvakía, Holland, Ungverjaland, Bretland, Pólland, Svíþjóð, Frakkland, Austurríki, 
Finnland, Þýskaland, Portúgal, Belgía, Spánn, Danmörk, Ítalía, Luxemburg, Írland og Grikkland. 
24 Síðustu tiltæk gögn skv. uppl. OECD.(latest available data) 
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Útboð inn á EES svæðið sem hlutfall af heildarinnkaupum ríkjanna má svo sjá á mynd 

nr.8. (OECD, 2009).  

 
 

Mynd 8 Útboðshlutfall 19 OECD ríkja inn á EES  

Heimild: OECD – Government at Glance 2009 

Á mynd nr. 8 má sjá að meðalatal útboðshlutfalls ríkjanna inn á EES er 3,14% miðað við 

landsframleiðslu eða sem svarar um 25% verðmæti opinberra innkaupa auglýst inn á EES 

svæðið. Sem dæmi eru EES útboð í Danmörku um 20% af opinberum innkaupum þeirra 

eða  3% af 14,6% mælt á landsframleiðslu.   

4.14 Verðmæti Íslenskra útboða inn á EES svæðið 
Í þessari samantekt var safnað saman upplýsingum um verðmæti þeirra útboða sem 

auglýst voru inn á EES svæðið og lauk með samningi árið 2006 og 2008. Slík samantekt 

hefur ekki verið gerð svo vitað sé.  Til þess þarf að fara á sérstaklega í leitarvef 

gagnabanka TED til að sækja afrit upprunalegra samningstilkynninga sem sendar voru 

inn frá Íslandi árið 2008. Þær voru síðan rýndar til að komast að samningsverðmæti 

þeirra (e. contract award). Ósamræmi er í  upplýsingagjöf samningstilkynninga milli 

einstakra íslenskra framkvæmdaaðila útboða inn á gagnabanka TED25 og virðist 

upplýsingagjöf íslenskra stjórnvalda inn á EES svæðið fremur markast af lágmörkun en 

að fyllt sé út ítarlegt tilkynningarform sambandsins. Að hluta til má skrifa það á TED því 

                                                 
25 Þannig mátti í samningstilkynningum inn á EES svæðið ávallt ganga að því vísu að samningsupphæðir 
væru gefnar upp frá Vegagerðinni en aldrei hjá Ríkiskaupum. Á hinn bóginn var ætíð vísað í innlent 
útboðsnúmer hjá Ríkiskaupum þó svo að á slíku væri misbrestur hjá öðrum og svo má áfram telja. 
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aðildarríki þau sem ekki eru innan ESB er ekki skylt að fylla nákvæmlega út í hið 

rafræna forskráða formi gagnabankans og því hægt að skila tilkynningum um 

samningslok án þess að upplýsa um samningsverðmæti. Var sú enda raunin að í mörgum 

tilfella var samningsfjárhæða var ekki getið eða um 40% tilvika (37 af 93).  Ætla mætti 

slíkar upplýsingar væru forsenda þess að hægt sé að meta virði samninga sem aflað væri 

með opinberum innkaupum inn á EES svæðið frá Íslandi.  Hvort hér sé að finna skýringu 

þess að Ísland sé ekki með í tölfræðiupplýsingum Eurostat og OECD skal ósagt látið.  

Næsta einfalt mætti ráða á þessu bót með einföldum leiðbeiningum eða reglum um 

samræmda upplýsingagjöf frá Íslandi.    

Árið 2006 voru útboðstilkynningar inn á EES svæðið 122 talsins. Tilkynningar um 

samninga í kjölfar útboða voru 74 að tölu að verðmæti um 12 milljarðar króna eða sem 

svarar 1% af landsframleiðslu árið 2006.26 Verðmæti skiptist þannig að Ríki var með  um  

6.4 milljarðar króna, Sveitarfélög um 1. milljarð króna og Veitustofnanir með rúma 4. 

milljarða króna. Af 74 samningsaðilum var  í  17% tilvika samið við erlenda aðila þar af 

veitustofnanir við tíu aðila og Ríkisstofnanir við þrjá. Mikil aukning varð árið 2008 er 

heildarverðmæti samninga vegna EES útboða fór í um 51 milljarð króna árið 2008. Þar af 

15 milljarðar frá ríki, 2 milljarðar frá sveitarfélögum og um 33 milljarðar króna frá 

veitustofnunum. 27 Það jafngildir 3,45% af landsframleiðslu og er hærra en 3,14% 

meðaltal ESB ríkjanna sjá töflu nr. 2.  Samantekt tilkynninga inn á EES svæðið er í 

Viðauka A. 

Tafla 2. Verðmæti útboða sem tilkynnt var um frá Íslandi inn á EES 

Framkvæmdaaðili  Fjöldi samninga Verðmæti í kr. Hlutfall landsframl. 
Orkuveita Reykjavíkur 13 31.669.431.840 2,1% 
Vegagerðin  13 8.159.097.309 0,5% 
Ríkiskaup   37 6.929.799.044 0,5% 
Reykjavíkurborg  12 1.918.787.572 0,1% 
Hitaveita Suðurnesja 6 642.901.104 0,0% 
Aðrir opinberir lögaðilar 11 1.959.824.159 0,1% 
Samtals 92 51.279.841.028 3,4% 

Útboðshlutfall inn á EES svæðið sem hlutfall af heildarútgjöldum opinberra innkaupa á 

Íslandi má sjá á mynd nr. 9. í samanburði við 19 aðildarríki EES (OECD, 2009).  

 
                                                 
26 Samkvæmt Hagstofu Íslands var landsframleiðsla árið 2006  kr. 163.000.000.000 
27 Hlutur veitustofnana var töluvert stærri en ríkis og sveitarfélaga en þannig reyndust útboðsverkefni þeirra 
inn á EES svæðið þetta ár vera um 33 milljarðar, þar af um 28 milljarðar vegna orkuverkefna á 
Hengilssvæðinu (Orkuveitan, 2008). 
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Mynd 9. Útboðshlutfall Íslands af opinberra innkaupum inn á EES  

Heimild: OECD – Government at Glance 2009 

Af samanburði má ráða var útboðshlutfall inn á EES svæðið var svipað meðaltal 19 

OECD ríkja árið 2008.28   Ekki verður af þessum tölum þó  ráðið hversu mikið hlutfall 

opinberra útboða fer inn á EES svæðið á móti þeim sem eingöngu eru auglýst innanlands.  

Á Íslandi gilda einnig lægri viðmiðunarfjárhæðir útboðskyldu innanlands sem ekki þarf 

að tilkynna um inn á EES svæðið.29 Því má ætla fjölmörg útboð fari fram á Íslandi sem 

ekki er tilkynnt um á EES svæðið. Svipað má segja um flestöll nágrannríkin og eru 

upphæðir innlendrar útboðsskyldu þeirra sem ekki þarf að tilkynna inn á EES svæðið 

mjög sambærilegar og hér á landi eða frá 6 – 10 milljónum króna (European 

Commission, 2007, 39 - 201). Í Danmörku er innlend viðmiðunarmörk útboðsskyldu 500 

þúsund danskar krónur eða um 11 milljónir íslenskra króna30 (Lov nr. 338, 2005).  Í 

Noregi eru viðmiðunarmörkin 500 þúsund norskar krónur (Lov nr. 69, 1999) og í 

Bretlandi um 64 þúsund Sterlingspund eða um 12 milljónir íslenskra króna svo dæmi séu 

tekin (Public contracts regulation, 2006).  

                                                 
28 OECD ríkin 19 eru: Tékkland, Slóvakía, Holland, Ungverjaland, Bretland, Pólland, Svíþjóð, Frakkland, 
Austurríki, Finnland, Þýskaland, Portúgal, Belgía, Spánn, Danmörk, Ítalía, Lúxemborg, Írland og 
Grikkland. 
29 Þessar fjárhæðir taka breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs og skv. reglugerð nr. 230/2010 eru 
útboðsskylda vörukaupa miðuð við 6,2 milljónir króna og þjónusta og verk við 12,4 milljónir króna. Ekkert 
útboð var auglýst inn á EES svæðið frá Ríkiskaupum undir viðmiðunarfjárhæðum EES eins og fram kemur 
í Viðauka A. 
30 Miðað við miðgengi Seðlabanka Íslands 22.10.2010  http://www.sedlabanki.is 
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Um sveitarfélögin gilda ekki þessar lágmarksviðmiðanir innlendrar útboðsskyldu og 

þeim nægja viðmiðunarfjárhæðir inn á EES, en á móti fest í innkaupalögin (84/2007) að 

þau setji sér innkaupareglur þar sem fram eigi að koma viðmiðunarfjárhæðir 

útboðsskyldra innkaupa þeirra.  

4.15 Hlutfall opinberra innkaupa aflað með verðsamkeppni útboða 

Engin opinber könnun eða rannsókn hefur verið gerð hér á landi í því skyni að meta hvað 

sé útboðshlutfall opinberra innkaupa af heildarútgjöldum ríkis og sveitarfélaga og því 

ekki hægt að gera samanburð við önnur ríki OECD á þeim vettvangi. 31   

Með útboðshlutfalli er hér átt við þann hluta innkaupa af heildarfjárhæð sem fer yfir 

viðmiðunarfjárhæðir útboðsskyldu laga um opinber innkaup og aflað er með samkeppni 

útboða.  

Í tengslum við þessa ritgerð var ráðist í innkaupagreiningu sem byggði á bókhalds og 

talnalykli Fjársýslu ríkisins32 í því skyni að bera saman heildarútgjöld ríkisins árið 2008 á 

móti skráðum útboðsverkum ríkisins á sama tímabili og þannig varpa ljósi á hvert vær 

virði opinberra innkaupa sem aflað er með samkeppnisaðferð útboða í hlutfalli af 

heildarútgjöldum.  Fjársýsla ríkisins annast rekstur bókhaldskerfa og færslu bókhalds 

fyrir flestar stofnanir Ríkisins og færir meðal annars útgjöld hins opinbera á sérstakan 

tegundalykil sem ætlað er að greina eðli gjalda og tekna, sundurliða eigna- og skuldaliði 

eftir ákvæðum um reikningsskilavenjur í lögum samkvæmt sérþörfum ríkisaðila. 

Samkvæmt Ríkisreikning 2008 voru rekstrargjöld rúmir 268 milljarðar króna 

(Ríkisreikningur, 2008, 49). Ekki er þar með sagt að öll þessi útgjöld falli undir kaup á 

vöru og þjónustu eins og slík kaup eru skilgreind í lögum um opinber innkaupa.  

Í því skyni að greina raunhæft útboðshlutfall opinberra innkaupa þarf því að gera sérstaka 

innkaupagreiningu á bókhalds- og talnalyklum Fjársýslu ríkisins og skilja á milli þeirra 

útgjalda sem raunhæft er að afla með verðsamkeppni innkaupa og þeirra útgjalda sem 

slíku verður ekki komið við.  Í lögunum um opinber innkaup er skilgreint sérstaklega 

hvaða tegundir innkaupa falla undir lögin en það eru kaup á vörum, verkum og 

                                                 
31 Óskað var eftir upplýsingum úr Fjármálaráðuneyti, Fjársýslunni og Sambandi Ísl. Sveitarfélaga en engar 
upplýsingar hafa verið teknar saman til innkaupagreiningar með þessum hætti aðrar en tilfallandi 
stjórnsýsluúttektir Ríkisendurskoðunar.  
32 Tegundalykill Fjársýslunnar fyrir gjöld er almennt 5 sæta lykill nema fyrir laun en þar eru tegundir 4ja 
sæta. Tegundir frá 51910 aftur til 56990 enda allar á 0 nema tegundir ferðakostnaðar, 542xx og 3 tegundir 
sem eru fyrir sérstaka endurgreiðslu á tölvukostnaði sem enda á 8. Tegundir undir yfirflokk 58 enda einnig 
á 0.   Tegundir undir flokkum 57 og 59 enda allar á 2 í 5.sæti tegundar. 
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skilgreindri þjónustu og því þarf hér að skilja frá öll önnur útgjöld sem ekki falla undir 

þessa skilgreiningu s.s laun, fjármagnskostnað, bílastyrkir, kostnaðarhlutdeild og fleira 

(Fjársýslan, 2010).33  Þessa sundurliðun er að finna í viðauka B með ritgerð. 

Niðurstaða greiningar leiddi í ljós að af 268 milljörðum króna sem varið var til 

rekstrargjalda væri stór hluti þeirra laun og fjármagnskostnaður en rúmur helmingur eða 

um 143 milljarðar króna væru færðir á önnur rekstrarútgjöld. Af þeim útgjöldum var 

raunhæft að ætla að um 78 milljarðar króna eða tæp 55% væru innkaup sem stofna hefði 

mátt til með samkeppni og útboðum vegna kaupa á vöru, þjónustu og verkum eftir 

skilgreiningu laga um opinber innkaup (84/2007).  

Innkaupaflokkurinn þjónusta var rannsakaður sérstaklega en vísbendingar eru um að 

innkaup á þjónustu yfir viðmiðunarmörkum sé að verulegu leyti ekki aflað með 

útboðsaðferðum  eins og fram kom í útvistunarstefnu ríkisins sem kynnt var árið 2006 

(Fjármálaráðuneyti, 2006, 13). Þjónustukaup eru skilgreind í sérstökum viðauka með 

innkaupalögunum í A flokk sem útboðsskyld þjónusta og í B flokk sem er þjónusta sem 

ekki er skylt að bjóða út. Þessir skilgreindu þjónustuflokkar eru flokkaðir eftir sérstökum 

CPC vöru- og þjónustuflokkunarstaðli Sameinuðu þjóðanna (UN, 2010) 34 (Elísabet 

Júlíusdóttir o.fl., 2008, 39) og því hægt að styðjast við þær skilgreiningar við flokkun í A 

og B þjónustu með því að leita eftir samsvarandi skilgreiningum í tegundarlyklum 

Fjársýslunnar og bera það saman við CPC staðalinn og flokka þannig þjónustuútgjöldin 

sem þar koma fram. Sjá viðauka K. 

Niðurstöður þessarar rannsókna er birtar í töflu nr. 3 sem sýnir samantekt niðurstöðu 

innkaupagreiningar A - hluta stofnanir ríkissjóðs um innbyrðis skiptingu útgjalda eftir 

tegundum innkaupa að teknu tilliti til þjónustuskiptingar A og B um útboðsskyld 

innkaup. 

 

 

 

                                                 
33 Fjársýsla ríkisins starfar samkvæmt lögum nr. 88/1997, um fjárreiður ríkisins og hlutverk stofnunarinnar 
er að samræma reikningsskil opinberra aðila og tryggja áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins. 
34 United Nation Central Product Classification, 2010 
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Tafla 3. Skipting rekstrargjalda ríkissjóðs eftir tegundum innkaupa 2008. 

Tegund samkeppnisskyldra innkaupa 

2008 

          Verðmæti       Heildarútgjöld  

Rekstrarvara og vörur til eignar 26.500.167.936  

Mannvirkjagerð og framkvæmdir 25.219.479.707  

Þjónustukaup CPC flokkun Viðauka II - A 19.146.099.535  

Þjónustukaup CPC flokkun Viðauka II – B ekki 

útboðsskyld 

  7.396.859.337  

Samtals krónur 78.262.606.515 143.783.000.000 

Heimild: Fjársýsla ríkisins/ tegundarlyklar 2008 

Nánari skýring og sundurliðun er í Viðauka B merkt B1 – B7, en út frá framangreindum 

tölum um verðmæti samkeppnisskyldra innkaupa hins opinbera er hægt að meta 

mögulegt hlutfall opinberra innkaupa sem aflað var með samkeppni útboða árið 2008 svo 

fremi upplýsingar liggi fyrir um verðmæti slíkra útboða sem fram fóru á því tímabili. 

Í því skyni að meta heildarverðmæti innkaupa sem stofnað var til á grundvelli útboða var 

gerð úttekt á öllum opinberum útboðum sem lauk með samningum árið 2008 á sviði 

vöru, þjónustu- og framkvæmdum. Þessi útboð sem framkvæmd voru hjá ríkisstofnunum 

voru 233 talsins, þar af 134 útboð hjá Ríkiskaupum, 59 hjá Vegagerðinni, 20 hjá 

Siglingastofnun og 20 útboð skráð hjá Framkvæmdasýslu ríkisins, en þessir aðilar hafa 

einir heimild ríkisins til að framkvæma innkaup með útboðsaðferð, hver á sínu sérsviði.  

Niðurstaða úttektar leiddi í ljós heildarverðmæti innkaupa sem ríkið aflaði með 

útboðsaðferð var um 27,8 milljarðar króna árið 2008 en sundurliðun er birt í viðauka C í 

ritgerð.  Þegar þessar upplýsingar bornar saman við heildarverðmæti opinberra útboða 

ríkisins inn á EES svæðið má sjá að um 15 milljarða króna verðmæti þessara útboða eða 

54% var tilkynnt inn á EES svæðið á móti 46% verðmæti sem vænta má á móti var 

eingöngu auglýst innanlands.     

Varlega ber þó að áætla að hér sé fundið útboðshlutfall opinberra innkaupa ríkisins fyrir 

árið 2008 því ekki nægir þessi nálgun ein við mat á slíku. Þó þessi niðurstaða gefi 

vísbendingu um umfang útboðsverkefna ársins er eftir sem áður ekki raunhæft að ætla 

það að virði útboðsverka á einu ári endurspegli hlutfall allra opinberra innkaupa sem 

aflað er með útboðsaðferð því fjölmargir samningar gilda í mörg ár eftir að þeirra er aflað 

með útboðsaðferð.  
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Því var til viðbótar gerð könnun á verðmæti útboða sem fram fóru hjá Ríkiskaupum  á 

tímabilinu 2005 -2008 sem lauk með samningum til lengri tíma en eins árs.  Könnun 

leiddi í ljós um fimmtíu samninga sem enn voru í gildi árið 2008 að verðmæti um 11 

milljarða króna sem keypt var eftir árið 2008. Yfirlit þeirra samninga er að finna í 

viðauka D með ritgerð. Telja má líklegt að fleiri samningar séu enn í gildi og því þessi 

samantekt með þeim fyrirvara að lágmark sé um að ræða. Samningarnir skiptust milli 24 

þjónustusamninga að verðmæti 2,8 milljarða króna og 26 vörukaupasamningar að 

verðmæti 3,5 milljarðar króna á ári, auk rammasamninga ríkisins aðrir en þeir sem 

stofnað var til með útboðum árið 2008 að verðmæti 4,4 milljarðar króna. 35 

Tafla nr. 4 sýnir áætluð lágmarks heildarútgjöld innkaupa aflað með útboðsaðferðum 

2008. 
Tafla 4. Áætluð heildarútgjöld innkaupa ríkisins með útboðsaðferð 2008 

Tegund innkaupa Útboð 2008 
Rammasamningar í 

gildi árið 2008 

Samningar í 

gildi 
Samtals 

Þjónustuútboð   2.377.660.790 1.037.064.157   2.850.455.363 6.265.180.310 

Vöruútboð   6.272.059.298 3.379.107.000   3.641.269.762 13.292.436.060 

Framkvæmdaútboð 19.170.261.119   19.170.261.119 

Samtals kr. 27.819.981.207 4.416.171.157   6.491.725.125 38.727.877.489 

Niðurstaðan sem er áætlað útboðshlutfall ríkissjóðs árið 2008 er dregin saman í töflu 5. 

Heildarútgjöld vegna kaupa ríkissjóðs á vöru/þjónustu og verkum skv. skilgreiningu 

innkaupalaga (84/2007) voru borin saman við útgjöld sem stofnað var til með útboðum 

og þannig fundið innbyrðis útboðshlutfall eftir tegundum innkaupa. Þau reyndust vera 

um 78 milljarðar króna, á móti opinberum innkaupum sem aflað var með útboðum að 

verðmæti um 39 milljarðar króna. Þar af hlutfall útboða í verkframkvæmdum 76%, í 

vörukaupum 50% og vegna kaupa á þjónustu 30%.  

Í töflu nr. 5. er samantekt á áætluðu útboðshlutfalli ríkisins af mögulegum 

heildarútgjöldum sem aflað var með samkeppni og opinberum samningum árið 2008.  

Mynd nr. 10. Sýnir myndræna framsetningu á útboðshlutfalli þ.e. opinberra innkaupa 

aflað með útboðsaðferð og þeirra innkaupa sem ætla má að sé aflað án útboða. 

 

 
                                                 
35 Rammasamningar Ríkiskaupa eru samningar um ýmsa rekstarvöru og þjónustu til handa ríki og 
sveitarfélögum og eru gerðir að undangengnum opnum útboðum og eru því sameiginlegir 
innkaupasamningar hins opinbera. 
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Tafla 5. Útboðshlutfall ríkisins af heildarinnkaupum 2008 

Tegund innkaupa 2008 Heildarútgjöld Heildarútboð Hlutfall Af heild 

Rekstrarvara og vörur til eignar 

Framkvæmdir/Mannvirkjagerð 

Þjónustukaup flokkun A  

Þjónustukaup flokkun B ekki 

útboðsskyld 

26.500.167.936 

25.219.479.707 

19.146.099.535 

  7.396.859.337 

13.292.436.060 

19.170.261.119 

  6.265.180.310 

            - 

50% 17% 

76% 24% 

 

33% 

  8% 

   -  

Samtals 78.262.606.515 38.590.877.129 49%  

Heimild: Fjársýsla ríkisins/ tegundarlyklar 2008 

 

 

Mynd 10 Útboðshlutfall ríkisins eftir tegundum innkaupa 2008 

Hvort sömu hlutföll gilda hjá sveitarfélögunum er ekki vitað þar sem sambærilegar 

upplýsingar liggja ekki fyrir hjá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga.36   

4.16 Útboðshlutfall sveitarfélaga 

Hér er ætlunin að varpa ljósi á mögulegt útboðshlutfall nokkurra sveitarfélaga árið 2008 

en samkvæmt Hagstofu Íslands voru heildarútgjöld sveitarfélaga árið 2008 um 206 

milljarðar króna (Hagstofan, 2010). Þar af voru útgjöld vegna kaupa á vöru og þjónustu 

um 58 milljarðar og útgjöld vegna verkframkvæmda37 um 35 milljarðar króna eða 

samtals um 93 milljarðar króna (Hagstofan, 2010). Ekki er um að ræða frekari 

                                                 
36 Þegar eftir var leitað var einungis hægt að fá slíkar upplýsingar frá Reykjavíkurborg 
37Samkvæmt lykli 311 hjá Hagstofu um hagræna skiptingu útgjalda “fjárfesting í efnislegum eignum” 

Án útboðs
51%

Vörur 
17%

Framkvæmdir
24%

Þjónusta
8%

Útboðshlutfall innkaupa ríkisins 2008
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sundurliðun hagrænnar skiptingar rekstrareikninga sveitarfélaga, en slíkar upplýsingar er 

hægt að nálgast af heimasíðu Sambands Íslenskra sveitarfélaga af heimsíðu samtakanna 

(2010). Við lauslega skoðun rekstrarreikninga einstakra sveitarfélaga vega útgjöld 

Reykjavíkurborgar þyngst enda langstærsta einstaka sveitarfélagið en heildarútgjöld A- 

hluta borgarinnar voru tæpir 57 milljarðar króna árið 2008 eða um fjórðungur 

heildarútgjalda allra sveitarfélaga (SÍS, 2010). Samkvæmt upplýsingum Hagstofu 

skiptast rekstrarútgjöld sveitarfélaga þannig að innkaup vega 45% á móti 55% launum og 

kostnaði, að meðaltali (Hagstofa, 2010).   

Leitað var upplýsinga hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga um virði innkaupa 

sveitarfélaga aflað með útboðum en ætlunin var að kanna hvernig innkaupareglum 

sveitarfélaga um innkaup með útboðum væri fylgt eftir. Slíkum upplýsingum er 

hinsvegar ekki safnað heildstætt saman hjá sambandinu (Jóhannes Á. Jóhannesson, 

sérfræðingur Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga, munnleg heimild, 14.05.2010).  

Útboðshlutfall er hugtak sem hér er notað til að lýsa því hlutfalli af heildarinnkaupum 

sem aflað eru með útboðsaðferð. Slík hlutföll hafa ekki verið tekið saman hjá 

sveitarfélögum ef marka má framangreindar upplýsingar, en hér verður einungis áætlað 

lauslega í því skyni að varpa ljósi á þennan málaflokk hjá sveitarfélögum. Í því tilviki er 

ágætt að horfa til stærsta sveitarfélagsins sem er Reykjavíkurborg og nota sem viðmið 

enda birtir Innkaupastofa borgarinnar á vefsvæði sínu greinargott yfirlit útboðsverka og 

samanburðartöflur niðurstöðu útboða sem gefa glögga mynd af útboðsverkefnum 

borgarinnar og væri öðrum framkvæmdaaðilum innkaupa til fyrirmyndar. Í töflu nr. 6. 

Gefur að líta útboð hjá  Reykjavíkurborg eftir tegundum innkaupa árið 2008. Sjá 

ennfremur viðauka I.  
Tafla 6. Verðmæti opinberra útboða Reykjavíkurborgar 2008  

Tegund útboðs Fjöldi Verðmæti - Milljarðar.kr. 
Framkvæmdaútboð 107 7.368.468.948,- 
Vöruútboð     8      96.625.696,- 
Þjónustuútboð   12      959.940.961,-. 
SAMTALS 127   8.425.035.605,- 

Heimild: Reykjavíkurborg, skoðað 17.10.2010á  http://www.reykjavik.is  

Samkvæmt rekstrarreikningi sem birtur er á vefsvæði Samband Íslenskra sveitarfélag 

voru heildarútgjöld Reykjavíkurborgar árið 2008 um 56,8 milljarðar króna þar af 
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rekstrarkostnaður eða svo nefnd opinber innkaup um 27 milljarðar króna.38  Ekki verður 

séð hvernig sú upphæð opinberra innkaupa skiptist á milli vöru/þjónustukaupa 

annarsvegar og framkvæmda hinsvegar en Hagstofa Íslands  birtir tölur úr 

rekstrareikningum sveitarfélaga og þar er opinberum innkaupum skipt eftir 

tegundarlyklum „kaup á vöru og þjónustu“ 39 og „fjárfesting varanlegra eignar“. 40 

Samkvæmt þeim upplýsingum er meðaltals skipting eftir tegundum innkaupa 

sveitarfélaga  vegna kaupa á vöru/þjónustu 62% og  til framkvæmda 38% (Hagstofa, 

2010). Séu þessi hlutföll færð á heildarinnkaup Reykjavíkurborgar má ætla að 27 

milljarðar hafi skipst svo að til kaupa á vöru/þjónustu (62%) hafi verið varið 16,7 

milljörðum króna á móti 10,3 milljörðum króna  (38%) til framkvæmda. Út frá því má 

áætla eftirfarandi um útboðshlutfall Reykjavíkurborgar þetta ár eins og fram kemur í 

töflu nr. 7. 

Tafla 7 Útboðshlutfall Reykjavíkurborgar 2008 

Tegund innkaupa Útboðsverðmæti Opinber innkaup Útboðshlutfall 

Framkvæmdaútboð 7.368.468.948,-    10.300.000.000 72% 

Vara og þjónusta 1.056.566.657,-        16.700.000.000    6% 

SAMTALS 8.425.035.605     27.000.000.000    

Heimild: Reykjavíkurborg, skoðað 17.10.2010á  http://www.reykjavik.is 41 

Samkvæmt þessu má ætla útboðshlutfall verkframkvæmda hafi verið um 72% af 

fjármunum sem varið var til framkvæmda, sem er ekki ósvipað hlutfall og er hjá ríkinu 

samanber niðurstaða könnunarinnar hér að framan, en samkvæmt álitsgerð 

Ríkisendurskoðunar má ætla 10% til 15% af ráðstöfunarfé verkframkvæmda fari ekki í 

útboð þar sem um sé að ræða ýmsan undirbúnings kostnað m.a. vegna hönnunar, útboðs 

og verkbreytingar í framvindu framkvæmda (Stjórnsýsluúttekt, 2008).  Útboðshlutfall 

vöru og þjónustu virðist hinsvegar ekki ýkja hátt eða um 6% en þó ber að setja þann 

fyrirvara að ekki er tekið tillit til innkaupa sem mögulega byggja á fyrri samningum. 

                                                 
38 Sjá má nánari upplýsingar um heildartölur einstakra ársreikninga af heimasíðu Samb. Ísl. Sveitarfélaga. 
39 Undir gjaldalið flokkast opinber kaup á vöru og þjónustu, en þó ekki þau kaup á vöru og þjónustu sem 
notast til framleiðslu við eigin fjármunamyndun eða til meiriháttar viðhalds eigna (Hagstofa, GFSM 
staðall, 2008) 
40 Fastafjármunir eru skilgreindir sem efnislegar eignir orðnir til við framleiðslu og nýtast endurtekið í 
framleiðsluferli lengur en eitt ár. Í hagrænu útgjaldaflokkuninni eru fastafjármunir flokkaðir frekar niður í 
þrjá meginundirflokka, þ.e. (1) byggingar og mannvirki, (2) vélar og tæki og (3) aðrar fastafjármuni 
(Hagstofa, GFSM staðall, 2008) 
41 Upplýsingar um verðmæti skv. vefsvæði Reykjavíkurborgar á http://www.reykjavik.is/ 
desktopdefault.aspx/ tabid-158/5711_view-101/  
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Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu sem byggir á ársreikningum sveitarfélanna í 

landinu var um 94 milljarða króna varið til opinberra innkaupa.  Sé miðað við skiptingu 

og ráðstöfun þessara fjármuna má ætla að 62% hafi verið varið til kaupa á  vöru og 

þjónustu og 38% til framkvæmda. Miðað við sama útboðshlutfall og Reykjavíkurborg 

myndi slíkt jafngilda því að um 3,6 milljarða króna andvirði vöru og þjónustu hefði verið 

aflað með útboðsaðferðum og  um 48,6 milljarðar boðnir út í kaupum á framkvæmdum.  

Kannað var mögulegt útboðshlutfall opinberra innkaupa hjá þremur sveitarfélögum til 

viðbótar við Reykjavíkurborg í því skyni að meta útboðshlutfall þeirra en þetta voru 

sveitarfélögin Garðabær, Hafnarfjörður og Kópavogsbær. Aflað var upplýsinga um þau 

útboð sem framkvæmd höfðu verið árið 2008 og verðmæti þeirra. Þannig reyndust 

verðmæti útboða á vegum Kópavogsbæjar  um 1.6 milljarður króna (Telma 

Haraldsdóttir, skjalasafni Framkvæmda- og tæknisvið Kópavogsbæjar, tölvuskeyti 

25.08.2010), Hafnarfjarðarbæ um 1,4 milljarður króna (Sigurður Páll Harðarson, 

sviðsstjóri Framkvæmdasviðs Hafnarfjarðarbæjar, tölvuskeyti 19.10.2010) og Garðabæ 

um 800 milljónir króna  (Eysteinn Haraldsson, Bæjarverkfræðingur Garðabæjar, 

tölvupóstur, 11.11.2010). Nánast öll þessi útboð voru á sviði framkvæmda ein og fram 

kemur í viðauka E. með ritgerð. 

Til viðbótar var aflað upplýsinga um innkaup sveitarfélaganna eftir rammasamningum 

Ríkiskaupa, sem eru gerðir á grundvelli útboða á ýmsum rekstrarvörum og þjónustu. 

Innkaup samkvæmt þeim eru því gerð á grundvelli útboða og ber að taka með ef áætlað 

er um útboðshlutfall í þessu samhengi. Aflað var upplýsinga um heildarútgjöld innkaupa 

þessara sveitarfélaga samkvæmt yfirlit úr rekstrareikningi þeirra sem birt er á vefvæði 

Sambands Íslenskra Sveitarfélaga sjá viðauka J. Þess ber að geta að ekki fengust 

upplýsingar um nákvæmar veltutölur sveitarfélaganna hjá Ríkiskaupum, en staðfest var 

að þær hefðu ekki verið hærri en 170 milljónir króna hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig sem 

hér um ræðir (Hallgrímur Gröndal, rekstrarstjóri Ríkiskaupa, munnleg heimild og 

tölvuskeyti 15.11.2010). 

Samkvæmt þessu má áætla til um heildarútboðshlutfall opinberra innkaupa aflað með 

útboðsaðferðum hjá viðkomandi sveitarfélögum sbr. töflu nr. 8.   
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Tafla 8. Áætlað útboðshlutfall heildarinnkaupa fjögurra sveitarfélaga 2008 

Sveitarfélag Opinber innkaup Öll Útboð  Útboðshlutfall 

Reykjavíkurborg 27.043.950.000 8.425.035.605 31% 

Kópavogur  6.761.983.000 1.760.048.858 26% 

Hafnarfjörður  6.366.037.000 2.457.296.887 39% 

Garðabær 2.252.288.000 850.692.152 38% 

Heimild: Samband Íslenskra Sveitarfélaga (2010) 

Verðmæti útboða sem hlutfall af heildarfjárhæð opinberra innkaupa þessara sveitarfélaga 

árið 2008 reyndist vera frá 25% til 40% af heildarinnkaupum þeirra. Sjá mynd 11.  

 

Mynd 11. Útboðshlutfall fjögurra sveitarfélaga 2008 

Heimild: Samband Íslenskra Sveitarfélaga 2010 

Fyrirvari er að hér er um lágmark að ræða, en samningar í kjölfar útboða geta eftir 

atvikum verið til lengri eða skemmri tíma. Þess ber að geta að útboð þessara sveitarfélaga 

voru að stærstum hluta framkvæmdaútboð eins og fram kemur í viðauka E. Sé 

útboðshlutfall skoðað eftir tegundum innkaupa er ljóst að mjög óverulegur hluti 

verðmæti innkaupa á sviði vöru og þjónustu er aflað með útboðsaðferðum hjá 

viðkomandi sveitarfélögum sem hér um ræðir eða um og innan við 5%. 42 

Þetta er athyglisvert í ljósi þess að heildarútgjöld til vöru og þjónustu eru síst lægri 

fjárhæðir en útgjöld til framkvæmda (skv. Hagstofu) en þessi sveitarfélög hafa sett sér 

                                                 
42 Innan við 5% opinberra innkaupa að meðaltali aflað með útboðum á vöru og þjónustu að teknu tilliti til 
rammasamninga miðað við að sveitarfélögin kaupi inn fyrir um 170 milljónir króna í rammasamningi. 
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innkaupareglur þar sem mikil áhersla er lögð á að útboðsaðferð skuli beitt við innkaup á 

vöru og þjónustu. 

Má ráða af þessari samantekt að töluvert meiri agi og formfesta hafi skapast um opinber 

innkaup á sviði verklegra framkvæmda en innkaupa á sviði vöru og þjónustu hjá 

viðkomandi sveitarfélögum eins og þessar upplýsingar bera með sér. Verður vart annað 

ráðið en útboðsaðferð  við innkaup önnur en þau sem að framkvæmdum lúta, sé jafnan 

beitt sparlega hjá sveitarfélögum. 

Með lögum nr. 84/2007 sem sett voru árið 2007 bar sveitarfélögum í framhaldi setningu 

þeirra laga að setja sér innkaupareglur. Setji sveitarfélög sér ekki sérstakar 

innkaupareglur ber þeim ella að fara að lögum um opinber innkaup nr. 84/2001 

samkvæmt þeim viðmiðunarfjárhæðum sem þar gilda. 43 

Í töflu nr. 9. getur að líta yfirlit viðmiðunarfjárhæða innlendrar útboðsskyldu nokkurra 

innkaupareglna sveitarfélaga sem í gildi eru í dag.44 

Tafla 9. Viðmiðunarfjárhæðir í innkaupareglum sveitarfélaga 

Sveitarfélag Vörukaup kr. Þjónustukaup kr. Verkkaup kr. Í gildi frá 

Hafnarfjörður 2.500.000,- 5.000.000,- 10.000.000,- 2005 

Akureyrarbær 4.000.000,- 8.000.000,- 16.000.000,- 2005 

Reykjavíkurborg 7.000.000,- 14.000.000,- 28.000.000,- 2005 

Kópavogur 10.000.000,- 15.000.000,- 20.000.000,- 2008 

Garðabær 10.000.000,- 15.000.000,- 30.000.000,- 2010 

Heimild: Samband Íslenskra Sveitarfélaga 2010 

Með þessum reglum setja sveitarfélögin sér sjálf skyldu til að bjóða út öll innkaup með 

útboðsaðferð fari viðkomandi innkaup yfir þau viðmiðunarmörk sem sveitarfélagið hefur 

sett sér.  Í flestum þessara innkaupareglna kemur fram sú meginregla sé að beitt skuli 

útboðum við innkaup.45 Þó ætla megi að einhver hluti innkaupa sveitarfélaga séu á 

grundvelli rammasamninga má af framansögðu ráða að meðal sveitarfélaga sé 

útboðsaðferð við innkaup á vöru og þjónustu ekki notuð í sama mæli og við kaup á 

framkvæmdum. Hvað ræður því verður ekki lagt mat á hér, en alla jafna má ætla að 

útboðsaðferðin jafn viðurkennd og hún er á sviði framkvæmda sé ekki síður árangursrík 

                                                 
43 Sjá lög nr. 84/2007, 19 gr.“ Sveitarfélög skulu setja sér reglur um innkaup sín, enda hafi þau ekki 
ákveðið að kaupa inn samkvæmt reglum þessa þáttar í heild.“  
44 Tilvísun í innkaupareglur Hafnarfjarðar, Akureyrarbæjar, Reykjavíkurborgar, Kópavogs og Garðabæjar 
eru í heimildaskrá undir “Innkaupareglur”. 
45 Þetta kemur fram í innkaupreglum/stefnum Reykjavíkurborgar, Hafnarfjarðar, Akureyrarbæjar og 
Garðabæjar svo dæmi séu tekin. Tilvísun í innkaupareglur sjá heimildaskrá undir “Innkaupareglur”. 
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við kaup á vöru og þjónustu. Þó ráða megi af innkaupastefnum stærstu sveitarfélaga að 

útboðsaðferð skuli beita við innkaup vöru og þjónustu er því áleitin spurning hvort slíkt 

sé viðhaft í jafnmiklum mæli og reglur þeirra segja til um. Virðist því almennt ríkja 

tregða hjá sveitarfélögum til að nota samkeppni með útboðum til kaupa á vöru og 

þjónustu þrátt fyrir skýr fyrirmæli um annað í innkaupastefnum þeirra.  

Samkeppniseftirlitið hefur látið það álit í ljós að útboðsskyld innkaup séu ekki alltaf 

boðin út í samræmi við lög hjá sveitarfélögum og innkaup þeirra ekki alltaf með 

hagkvæmum hætti þar sem þau séu undanskilin lögum um opinber innkaup undir 

viðmiðunarfjárhæðum EES (Samkeppniseftirlitið, 2009). Taldi stofnunin ástæðu til að 

kannað yrði hvort afnema ætti ósamræmi sem er milli ríkis og sveitarfélaga um 

viðmiðunarfjárhæðir útboðsskyldu. 

4.17 Arðsemi útboða hjá hinu opinbera um 15 – 20% 

Ríkiskaup standa fyrir sameiginlegum innkaupum með útboðum fyrir hið opinbera með 

svo nefndum rammasamningum. Í gildi eru alla jafna um 30 flokkar rekstrarvöru og 

þjónustu og ná yfir flestar vörur til „smáinnkaupa“ til rekstrar. 46 Ríkiskaup halda úti 

vefsíðu www.rikiskaup.is þar sem birt eru afsláttarkjör til kaupenda í þessum samningum 

að meðaltali 15 -   20% frá almennu útsöluverði seljenda,  sjá einnig viðauka F 

(Hallgrímur Gröndal, rekstararstjóri Ríkiskaupa, munnleg heimild 15.11.2010).    

Til samanburðar er hægt að greina um 15% arðsemi í framkvæmdaútboðum síðastliðin 

fimm ár en við mat á arðsemi opinberra útboða safnað höfundur saman 

kostnaðaráætlunum um eitt þúsund útboðsverka á sviði framkvæmda hjá hinu opinbera 

og bar saman við samninga sem gerðir voru við verktaka í kjölfar þessara útboða. 

Útboðin fóru fram tímabilið 2004 – 2009 hjá Vegagerðinni, Framkvæmdasýslu ríkisins, 

Siglingastofnun og Reykjavíkurborg.  Slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir á miðlægum 

grunni og var aflað eftir ýmsum leiðum af vefsíðum viðkomandi framkvæmdaaðila eða 

aflað beint með fyrirspurn á viðkomandi framkvæmdaaðila.  Samningsfjárhæðirnar voru 

að meðaltali 86% af kostnaðaráætlun eða sem svarar 15% afsláttur að jafnaði frá 

kostnaðaráætlun.47 Sjá mynd nr. 12. en nánari sundurliðun er í viðauka H. 

 
                                                 
46 Áskrifendur eru þeir opinberu aðilar sem skuldbinda sig til að kaupa eftir þessum magnsamningum 
ríkisins um kaup á rekstarvörum og þjónustu, en til samninga er stofnað með opinberum útboðum 
framkvæmd hjá Ríkiskaupum.  
47 Vegið meðaltal 86%. 
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Framkvæmdaútboð hjá ríki og borg tímabilið 2004 – 2009 

Siglingastofnun Framkvæmdaútboð 2005 - 2009 
Ár Kostnaðaráætlun Samningsfjárhæð % af áætlun Fjöldi samn 

2005 1.165.382.488 1.013.186.904 87% 27 
2006 1.086.625.941 862.788.524 79% 19 
2007 1.086.625.941 862.788.524 90% 26 
2008 3.991.916.135 2.613.445.678 65% 18 
2009 873.054.137 618.254.289 71% 23 

   8.203.604.642 5.970.463.919 73% 113 

Heimild: Fannar Gíslason, Siglingastofnun, 28.8.2010 
 
Vegagerðin  Framkvæmdaútboð 2003 - 2009 

Ár Kostnaðaráætlun Samningsfjárhæð % af áætlun Fjöldi samn. 
2003 9.432.814.453 8.258.245.585 88% 93 
2004 5.549.374.630 4.806.868.977 87% 66 
2005 7.298.363.206 5.700.066.683 78% 56 
2006 13.570.215.817 11.737.514.169 86% 58 
2007 7.663.391.522 6.442.437.318 84% 73 
2008 16.428.817.878 14.107.294.784 86% 62 
2009 4.086.066.273 2.849.260.256 70% 27 

   64.029.043.779 53.901.687.772 83% 435 
Heimild: Gísli Gíslason, Vegagerðin, 
14/6/10  
 
Reykjavíkurborg Framkvæmdaútboð 2005 - 2009 

Ár Kostnaðaráætlun Samningsfjárhæð % af áætlun Fjöldi samn 
2005 1.218.117.625 1.070.229.698 88% 25 
2006 3.120.263.182 3.074.725.255 99% 49 
2007 3.685.608.486 3.727.219.242 101% 48 
2008 8.444.125.871 7.368.468.948 87% 107 
2009 3.222.087.033 2.564.697.997 80% 140 

   16.468.115.164 15.240.643.143 94% 369 

Skoðað af vef Reykjavíkurborgar 15.09.2010: http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-158/5711_view-101/ 
 
Framkvæmdasýsla ríkisins Framkvæmdaútboð 2003 - 2008 

Ár Kostnaðaráætlun Samningsfjárhæð % af áætlun Fjöldi samn 
2003 1.236.876.311 1.043.000.402 84% 4 
2.004 1.533.932.646 1.383.623.419 90% 18 
2005 2.610.151.355 2.714.438.925 104% 14 
2006 689.899.590 651.024.944 94% 15 
2007 1.681.206.707 1.813.493.475 108% 17 
2008 3.277.737.258 2.962.045.316 90% 14 

   11.029.803.867 10.567.626.481 95% 82 

Magnús Geir Sigurgeirsson, Ríkiskaup 8.09.2010

Mynd 12. Kostnaðaráætlanir í um 1.000 framkævmdaútboðum 
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Af mynd nr. 13. má sjá að frá árinu 2003 til 2006 var arðsemi um 10%  en lækkaði hratt 

til ársins 2007 þegar mikil þensla varð á almennum framkvæmdamarkaði. Má ráða af 

hækkandi tilboðsverðum tímabilsins að hið opinbera hafi ekki þótt spennandi kostur en 

arðsemi fór nánast niður fyrir 5%.  Segir slíkt þó meir um tíðarfarið því eins og alkunna 

er varð kreppuástand síðla árs 2008 og síðan þá hefur ríkið orðið afar vinsæll kaupandi á 

markaði eins og sjá má á mynd .  

 
Mynd 13. Arðsemi opinberra framkvæmdaútboða 

Auðvelt aðgengi upplýsinga er forsendur fyrir markaðslegt aðhald.  Við öflun upplýsinga 

um útboðshlutfall opinberra innkaup á  Íslandi vekur athygli hve lítið af 

tölfræðiupplýsingum eru til um opinber innkaup hérlendis annað en heildartölur útgjalda. 

Þannig virðist enginn sameiginlegur gagnabanki starfræktur til að halda utan um eða 

greina opinber innkaup og tölfræði þeim tengdum að öðru leyti en því að hver og ein 

stofnun heldur utan um eigin verkefni. Þó í engu sé hallað á starfsemi einstakra 

ríkistofnana eða framkvæmdaaðila opinberra innkaupa vekur það spurningar hvers vegna 

ekki sé safnað saman tölfræði eða samnýtanlegum upplýsingum fyrir hið opinbera, þó 

ekki væri til annars en að hafa skýrari heildaryfirsýn á þennan umfangsmikla vettvang 

opinberra útgjalda. Svo virðist sem þörf sé á slíku en í þriðju áfangaskýrslu 

Ríkisendurskoðunar um opinber innkaup og birt var árið 2010 kom fram ábending um að 

gagnabanka væri þörf (Stjórnsýsluúttekt, 2008). Samskonar ábending kemur einnig fram 

í nýlegri álitsgerð Samkeppniseftirlitsins um opinber útboð, samkeppni og 

samkeppnishindranir (Álit nr. 4/2009) þar sem þar sem fullyrt er að þó svo miklir 

hagsmunir séu tengdir opinberum útboðum séu engar áreiðanlegar tölur fyrirliggjandi um 

heildarútboð á vegum opinberra aðila á Íslandi. Í álitsgerð Samkeppniseftirlitsins telur 

stofnunin mikilvægt að tekin sé til skoðunar framkvæmd opinberra innkaupa og útboða 

og þá hvort slík innkaup falli öll undir lögskyld vöru- og þjónustuinnkaup eða hvert 

hlutfall þeirra sé undir viðmiðunarfjárhæðum og þar afleiðandi ekki útboðsskyld og því 
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ekki hægt að meta hlutföll innkaupa yfir eða undir sem væri athyglivert í ljósi þess 

mikilvægis sem þessi málaflokkur er þó talin vera (Fjármálaráðuneyti, 2010). Það sem 

erfitt er að mæla er einnig erfitt að stjórna, en telja má einhvers virði fyrir stjórnvöld að 

hafa skýrar upplýsingar um eðli og umfang opinberra innkaupa þó ekki væri til annars en 

mælistika á skilvirkni og efndir laga og reglugerða um opinber innkaup og ekki óeðlilegt 

við slíka úrvinnslu að innkaup og fullnusta reikninga vinni saman (Smock, Rudzki, 

Rogers, 2007, 99) 

 Ekki ber að skilja svo að útboðsaðferð ein þar sem hún á við skili bestu kaupum, þau eru 

þó samt til þess fallin að auka jafnræði og virkja samkeppni, enda vandséð hvernig meta 

eigi „bestu kaup“ hafi engin formlegur verðsamanburður eða samkeppni átt sér stað. 
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5. Rafræn opinber innkaup  

Að mati Framkvæmdaráðs Evrópusambandsins felur innleiðing rafrænna innkaupaferla 

við framkvæmd opinberra innkaupa í sér aukinn ávinning fyrir alla hagsmunaðila sem 

opinber innkaup varðar.  Að mati framkvæmdaráðsins er notkun rafrænna opinberra 

samskipta til þess fallinn að gera innkaup auðveldari og hagkvæmari bæði fyrir 

kaupendur og seljendur. Slíkt dragi einnig úr stjórnsýsluálagi og þar með fyrirhöfn og 

kostnaði sem fylgir hefðbundinni  umsýslu opinberra innkaupa, auk þess sem slíkt 

auðveldi að miklum mun aðgengi hins almenna markaðar að viðskiptunum og viðhaldi 

virkri samkeppni (Europen Commission, 2010).   

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur gefið út ýmis fræðirit og leiðbeiningar í 

þeim tilgangi að hvetja og stuðla að því að aðildarríki sambandsins taki upp rafræn 

innkaup og stuðli þannig að einum landamæralausum markaði innan EES samningsins. Í 

skilgreiningu Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins eru rafræn opinber innkaup 

miðuð við innkaup yfir viðmiðunarmörkum útboðskyldra innkaupa inn á EES svæðið og 

þá rafrænu ferla sem tryggja að aðgengi og viðskipti án landamæra yfir internetið virki 

þannig að hægt sé að stofna til innkaupa og fullnusta þau yfir internetið og þannig efla 

vöxt og framgang innri markaðar EES svæðisins (e. single market) (Europen 

Commission, Green Paper, 2010, 16).  

Smám saman er aðgangur með interneti að breyta mörkuðum og flæði vöru og þjónustu. 

Rafræn viðskipti má telja til lykilþátta upplýsingasamfélagsins en rafrænum viðskiptum 

má skipta í tvo flokka eftir því hvort um sé að ræða rafræn samskipti sem byggja á 

samtengingu viðskiptaaðila sín á milli, eða þau sem byggja á nýtingu upplýsinga og 

fjarskiptatækni eins og tölvupóstum eða aðgengi að upplýsingakerfum yfir internet á 

vefverslanir eða eftir atvikum t.d. „mínar síður“ (Admon, 2009, 9). 

Hvert ríki eða fyrirtæki ákveður hvers konar rafræn viðskipti henta því, en flestir hafa 

þegar tekið stefnuna á rafræn viðskipti með því að fjárfesta í tölvupósti, vefsíðu og innra 
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neti (Icepro, 2007). Rafræn viðskipti geta verið með ýmsum hætti allt frá tölvuskeytum 

milli viðskiptafélaga þar sem pantaðar eru vörur og þjónusta eða gagnvirkra 

innkaupakerfa sem annast rafræna ferla innkaupanna. Gerður er greinarmunur á 

rafrænum samskiptum og pappírslausum samskiptum en markmið rafrænna samskipta er 

ekki endilega að útrýma pappír. innleiðing rafrænna samskipta getur dregið verulega úr 

pappírsnotkun og viðskiptakostnaði þar sem valið er um hvort prentuð séu út gögn til 

frekari ráðstöfunar eða vistunar t.d. vegna bókhalds (Icepro,2007,3).  

Flest rafræn samskipti í dag fara fram með gagnasamskipti sem byggja á stöðlum sem 

aðlagaðir hafa verið að samskiptum einstakra aðila.  Rafrænni vottun er yfirleitt sleppt og 

atburðaskráning í sendingarkerfunum látin duga. Sending fer síðan í gegnum sérstakar 

sendingarþjónustur og notuð eru til þess ýmis samskiptanet s.s. X.400 eða internetið og í 

sumum tilfella eru samskiptin beint á milli fyrirtækja án milliliða (Icepro, 2007, 4). 

Bent hefur verið á aukið hagræði í því að taka upp rafræn pappírslaus innkaup þar sem 

vélræn afstemming tryggir færri mistök þar sem mannshöndin þarf ekki lengur við. Þá 

hefur einnig  verið bent á umhverfislegan ávinning pappírslausra viðskipta en hollenska 

efnahagsráðuneytið (ez.nl) hóf undirbúning rafrænna reikninga árið 2008 og lét kanna 

áhrif rafvæðingar reikninga á umhverfið og hollensk rannsóknarstofnun (tno.nl) fengin til 

verksins. Niðurstaðan sem birt var í skýrslu árið 2010 leiddi í ljós að 50% meiri kolsýra 

(CO2) lekur út í andrúmsloftið við gerð pappírsreikninga heldur en rafrænna reikninga og 

næstum tvöfalt meiri orku þarf til að útbúa pappírsreikninga í stað rafrænna 

reikninga(Icepro, 2010).  

5.1 Rafræn opinber innkaup  

Meðal aðildarríkja ESB hafa fjölmörg ríki innleitt rafræn innkaup á sviði opinberra 

innkaupa. Stærstu skrefin sem stigin hafa verið eru innleiðingar á svonefndum rafrænum 

innkaupavefgáttum í tengslum við opinber útboð á EES-svæðinu þar sem gagnvirk 

viðskipti fara fram með rafrænum hætti í gegnum miðlægar vefsíður svo nefndra 

útboðsbanka. Þetta geta verið miðlægar upplýsingasíður þar sem tilkynnt er um útboð og 

auglýst er eftir tilboðum (e. platform) eða rafræn stjórnsýslukerfi svo nefndir 

útboðsbankar þar sem þátttakendur nálgast útboðsgögn á internetinu þar sem einnig er 

boðið upp á að skila inn tilboðum af einu og sama vefsvæðinu eða vefgátt (e. portal) eða 

sambland af hvorutveggja. 
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Í umfjöllun um rafræn opinber innkaup er miðað við innkaup yfir viðimiðunarfjárhæðum 

inn á EES svæðið sem fela í sér útboðsskyldu.  Stefnt hefur verið að því hjá ríkjum ESB 

að rafvæða alla skilgreinda hluta virðiskeðju opinberra innkaupa sem sjá má á mynd nr. 

14. (European Commission, Green paper, 2010): 

 
Mynd 14. Virðiskeðja innkaupa - rafrænir ferlar  

Heimild: Siemens - time.lex report 2010 

Mesta áherslan er þó lögð á fyrstu þrjá ferla rafrænna innkaupa þ.e. rafrænar 

tilkynningar, rafrænt aðgengi og rafræna móttöku tilboða. Ekki er talin þörf á að rafvæða 

alla ferlana í virðiskeðju innkaupanna til að teljast hafa uppfyllt skilgreiningu 

aðgerðaráætlunar Framkvæmdastjórnar ESB i2010 um rafræn innkaup, heldur nægja 

fyrstu þrír ferlarnir til þess (European Commission, 2010, 16-17). Hinir ferlarnir svo sem 

rafrænar pantanir, reikninga og greiðslur þurfa ekki sérstakra lausna fyrir hið opinbera og 

er hægt að velja um ýmsar kerfislausnir sem þegar eru á álmennum markaði.  Hinsvegar 

þykja fyrstu ferlarnir vera þeir sem máli skipta að séu aðlagaðir að opinberum innkaupum 

og þá sérstakleg þeir sem snúa að móttöku tilboða og rafrænni úrvinnslu þeirra og vali 

(European Commission, 2010, 16-17).  

Stjórnvöld innan aðildarríkja EES svæðisins nýta sér mörg hver nú þegar einhverja hluta 

rafrænna ferla innkaupa til að auka skilvirkni, bæta þjónustu, og að sögn stuðla að betri 

meðferð skattfjár með aukinni sjálfvirkni í innkaupum. Þannig er talið að rafræn 

innkaupakerfi dragi ekki aðeins úr viðskiptakostnaði og auki skilvirkni heldur geri litlum 

og meðalstórum fyrirtækjum auðveldara að bjóða vörur og þjónustu án landamæra 

(CapGemini, 2009).  Engin ein gerð rafrænna viðskipta er endilega betri en önnur en 

útboðsbankar eru að mati Framkvæmdaráðs Evrópusambandsins taldir vera heppilegir 

byrjunaráfangar aðildarríkja í þróun til rafrænna innkaupa við framkvæmd útboða yfir 

viðmiðunarmörkum útboða inn á EES svæðið, í þeim tilgangi að tryggja aðgang án 

landamæra á innri markaði bandalagsins. Að þessu hefur verið stefnt með 

markmiðasetningu og aðgerðaráætlun Evrópubandalagsins frá síðustu aldamótum 

(European Commission, Action plan, 2004). 
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5.2 Rafræn opinber innkaup á Íslandi 2010 

5.2.1 Rafrænt markaðstorg 

Rafarænt markaðstorg var stofnað á Íslandi árið 2002 sem miðlægur innkaupavefur fyrir 

ríkisfyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög.  Vöruúrvalið var byggt á samningsvöru einstakra 

birgja  sem valdir höfðu verið í kjölfar útboða á rammasamningum á vegum Ríkiskaupa.  

Á þessu markaðstorgi  gátu opinberar stofnanir og fyrirtæki keypt með rafrænum hætti  

vörur á grundvelli rammasamninga Ríkiskaupa.  Árið 2006 var hið Rafræna markaðstorg 

lagt niður en ástæður mátti rekja til þess að kerfið var á ýmsan hátt á undan sinni samtíð 

og lagði ýmsan auka kostnað hjá birgjum sem skyldir voru að tengja samningsvöru inn á 

markaðstorgið með tilheyrandi kerfiskostnaði og stöðlun á birgðahaldi, en lausnir voru 

hlutfallslega dýrar á þeim tíma.  Hækkandi umsýslukostnaður rekstaraðila varð 

töluverður  á tímabilinu og í kjölfarið minnkandi notkun kaupenda við kerfið. (Jóhanna 

E. Hilmarsdóttir, sviðstjóri Ríkiskaupum, munnleg heimild, 23. Janúar 2005)  

5.2.2 Rafrænir reikningar  

Fjársýsla ríkisins hefur staðið að innleiðingu rafrænna reikninga og hefur tekið þátt í 

mótun á sameiginlegum staðli eða verklagi sem nefnt er NES (e. North European 

Subset).  Þetta verklag er samvinna Norðurlanda og Bretlands þar sem þátt taka fulltrúar 

ríkis og atvinnulífs viðkomandi landa (ICEPRO,2010).  Frá árinu 2007 hefur Fjársýslan 

aðlagað kerfi sín að þessum staðli og getur í dag tekið við reikningum frá þeim sem vilja 

senda inn rafræna reikninga á NES staðli.  Á Íslandi taka um 20 opinberar stofnanir við 

reikningum frá um 10 birgjum (Forsætisráðuneytið, 2010).  Rafrænir reikningar eru 

gerðir samkvæmt tækniforskrift sem gefin er út af Staðlaráði Íslands en fyrir utan 

hefðbundnar upplýsingar sem reikningar innihalda, er að auki gerð krafa um í hverri línu 

séu upplýsingar um UNSPSC flokkun vöru eða þjónustu48. Þetta átak Fjársýslunnar er í 

samræmi við stefnumótun ríkisins um rafræn innkaup og markmið ESB í mótun rafrænna 

innkaupaferla (Icepro, 2010). 

 

 

                                                 
48 UNSPSC stendur fyrir United Nations Standard Products and Services Code og er alþjóðlegt 
vöruflokkunarkerfi Sameinuðu Þjóðanna.  
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5.2.3 Rafrænt innkaupakort 

Rafrænt innkaupakort er greiðslukort fyrir ríkistofnanir. Í innkaupastefnu ríkisins er 

mælst til þess að innkaupakortin séu tekin upp í öllum stofnunum ríkisins og má af því 

ráða að ekki er skylda til að en nota það mælt með því þar sem því verður við komið 

(Ríkiskaup, 2010). 

5.2.4 Rafrænar pantanir 

Ekkert samræmt verklag er á rafrænum pöntunum á vöru og þjónustu hjá stofnunum hins 

opinbera.  Ekkert miðlægt rafrænt umsýslukerfi er starfrækt fyrir rafrænar pantanir vöru 

og þjónustu séu undanskilin einstakar kerfislausnir á sviði pantana, birgða og innkaupa 

hjá stærri ríkisstofnunum á borð við Landspítala- háskólasjúkrahús, Vegagerðina og 

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, en þessar stofnanir nota svonefnt Oracle 

hugbúnaðarkerfi (Pétur Jónsson, sviðstjóri hjá Fjársýslu ríkisins, munnleg heimild, 20. 

október 2010). 

5.2.5 Rafræn auðkenni 

Að vita örugglega við hvern er að skipta gildir að vera með rafræn auðkenni. Rafræn 

skilríki er hægt að nota við innskráningu í ýmsa netþjónustu og er lausn sem margir geta 

nýtt sér. Þessi skilríki geyma upplýsingar um eiganda t.d. kennitölu og nafn og eru 

innbyggð t.d. í debetkort og má því nota sem löglega undirskrift, en dæmi um slík 

auðkenni er notkun endurskoðenda við rafræn skil hjá skattinum (Jens Þ. Svansson, 

forstöðumaður tæknisviðs Ríkisskattstjóra, munnleg heimild, 7.01.2010).  Tölvubúnaður 

þarf þó að vera búin kortalesara og hugbúnaði sem les skilríkin, en notað er eitt og sama 

lykilorðið fyrir alla auðkenningu. 

Á vefnum island.is er hægt að nota „Auðkenningarþjónustu“ sem veitt er 

endurgjaldslaust og  má nota til auðkenningar inn á lokaðar síður stofnana og 

sveitarfélaga, svokallaðar „Mínar síður“.  Þarna geta opinberir aðilar dregið úr útgjöldum 

og fyrirhöfn miðað við að þeir hefðu sjálfir þurft að koma sér upp móttöku skilríkja eða 

notendalista með lykilorðum (Forsætisráðuneytið, 2010).  

Auðkenningarlyklar eru í dag aðallega notaður við innskráningu í Netbanka eða 

Einkabanka. Þessir lyklar geyma engar upplýsingar um eiganda sinn og því ekki hægt að 

nota sem löglega undirskrift (Lög um rafrænar undirskriftir nr. 28/2001). 
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5.3 Rafrænir opinberir innkaupaferlar á Íslandi 

Á Íslandi er ekki starfræktur miðlægur innkaupavettvangur með rafrænum útboðsbanka 

fyrir hið opinbera, né heldur sameiginlegt vefsvæði fyrir tilkynningar og auglýsingar um 

opinber innkaup. Með útboðsbanka er átt við gagnvirkt rafrænt umsýslukerfi þar sem 

bjóðendur geta skoðað útboðsauglýsingar, kynnt sér útboð og fyrirhuguð innkaup 

opinberra stofnana og sent inn rafræn tilboð. Slíkir útboðsbankar eru starfræktir víða í 

nágrannaríkjunum og þykja auðvelda aðgengi markaðar að opinberum innkaupum 

(European Commission, 2010). Hjá íslenskum opinberum stofnunum og innkaupaaðilum 

er haldið úti fjölda vefsíðna sem hafa að geyma upplýsingar um innkaup bæði hjá ríki og 

sveitarfélögum.49 Aðallega eru þetta upplýsingasíður sem birta aðeins tilkynningar um 

fyrirhuguð innkaup eða niðurstöður útboða og ekki er gefin kostur á því að skila inn 

rafrænum tilboðum. Þar af leiðir eru einungis uppfylltir tveir af þeim þremur skilgreindu 

innkaupaferlum sem þarf til svo hægt sé að telja opinber innkaup séu rafræn samkvæmt 

skilgreiningu ESB (European Commission, 2010, 6) 

Hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga er það einungis Ríkiskaup sem bjóða þátttakendum í 

opinberum útboðum að hlaða niður völdum útboðsgögnum til útprentunar, líkt og 

eyðublöðum (Ríkiskaup, 2010).  Ætla má í ljósi þess hve margar stofnanir framkvæma 

útboð að samlegðaráhrif gætu verið af sameiginlegum útboðsvettvang. Á 

höfuðborgarsvæðinu einu, eru ekki færri en fimmtán framkvæmdaaðilar opinberra útboða 

sem hver um sig starfar sjálfstætt.50  

Til marks um kostnað hér á landi vegna tilkynninga sem auglýsingakostnaður útboða 

hefur í för með sér má benda á töflu 13 þar sem miðað er við að tilkynning um hvert 

útboðsverk sé auglýst tvisvar sinnum á útboðstíma.  Sjá töflu nr.10. 
Tafla 10. Áætlaður árlegur kostnaður útboðstilkynninga 

Útboðsaðilar Auglýsing pr.kr tíðni birt samtals  fjöldi útboða Heildarverð kr. 

Ríkið 45.000,- 2 90.000 260 23.000.000,- 

Reykjavík 45.000,- 2 90.000 120 10.800.000,- 

SAMTALS     33.800.000,- 

Heimild: Morgunblaðið,auglýsingadeild, 11. September 2010  51 

                                                 
49 Má þar nefna vefi Reykjavíkurborgar, Vegagerðarinnar, Siglingastofnunar, Framkvæmdasýslu ofl. 
50 Hjá ríki eru það Ríkiskaup, Vegagerðin, Siglingastofnun, Framkvæmdasýsla ríkisins, Fasteignir 
ríkissjóð, til viðbótar eru sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu auk veitustofnana.  
51 M.v við auglýsingu í Mbl., 2ja dálka x 20 (20cm/h x 8,1cm/br.) samkvæmt gjaldskrá 11.09.2010, án 
afsláttar. 
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Af þessu má ráða að umtalsverður kostnaður fellur til vegna kynninga á fyrirhuguðum 

útboðum hjá hinu opinbera sem mætti nýtast við innleiðingu og rekstur miðlægrar 

upplýsingaveitu fyrir opinber innkaup, þar sem öll fyrirhuguð útboð hjá hinu opinbera 

væru auglýst á einum sameiginlegum innkaupa og útboðsvettvangi. 

Ef íslensk stjórnvöld myndu fjárfesta í rafrænum búnaði sem tekið gæti á móti tilboðum 

rafrænt í kjölfar útboða vær með því uppfyllt skilgreining ESB um að á Íslandi væru 

framkvæmd opinber innkaup með rafrænum hætti, ekki væri þörf á að innleiða aðra 

rafræna innkaupaferla til þess.   

5.4 Staða rafrænna opinberra innkaupa í samanburði ESB  

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur undanfarin níu ár staðið fyrir mælingum á 

framboði rafrænnar stjórnsýslu til að meta stöðu aðildarríkjanna í samræmi við 

framtaksverkefnið i2010. Þessi könnun er kennd við rágjafafyrirtækið CapGemini en í 

könnuninni eru skoðaðir 20 þjónustuþættir sem þykja mikilvægir fyrir almenning og 

fyrirtæki og lögð hefur veri áhersla á að rafvæða. Einn þessara þátta eru rafræn innkaup 

með útboðsaðferð (CapGemini, 2009).  Í könnun sem birt var árið 2009 var lagt mat á 

stöðu rafrænna opinberra innkaupa út frá vefsíðum aðildarríkja EES samningsins hér eftir 

nefnd EU31. Mælingin er gerð út frá sérstöku líkani þar sem mat er lagt á hvers 

tæknilega þróaðar þjónusturnar eru á fjögurra þrepa skala 0-100%. Úrtakið byggði á 746 

vefsíðum ríkja og sveitarfélaga allra ríkja EU31 (CapGemini, 2009).  

• Á fyrsta þrepi (20%) eru einfaldar upplýsingasíður með upplýsingar um útboð.   

• Á öðru þrepi (40%) eru vefsíður sem þar sem bjóðendur geta hlaðið niður 

útboðsgögnum.   

• Á þriðja þrepi (60%) eru gagnvirk samskipti að tekið er á móti tilboðum rafrænt.  

• Á fjórða og fimmta þrepi (80 - 100%) eru miðlægar útboðs- og innkaupasíður 

miðuð að þörfum notandans með forskráningu gagna og snurðulausan málarekstur.  

Frammistaða Evrópuríkjanna er birt hér á mynd nr. 15. en flest aðildarlönd EU3152 hafa 

náð því marki að vera á 4-5 þrepi með miðlægar útboðs- og innkaupasíður (CapGemini, 

2009)   

                                                 
52 EU31 stendur fyrir 27 ríki ESB auk Íslands, Noregs, Sviss og Króatíu.. 
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Mynd 15. Staða rafrænna opinberra innkaupa EU31 2009 

Heimild: CapGemini 2009 

Frammistaða Íslands reynist undir meðallagi þar sem uppfylltir er um 50% af þeim 

þáttum sem kannaðir voru. Þetta táknar að Ísland hefur ekki enn náð 3ja. þrepi 

ofangreindra mælikvarða. 

5.5 Rafræn innkaup og markmið um 50% innkaup innan EES 

Í skýrslu CapGemini sem birt var 2009 er ítarlegar fjallað um rafræn innkaup en í fyrri 

skýrslum en bakgrunn þess má rekja til ráðherrayfirlýsingarinnar í Manchester 2005 

(heimild). Eins og áður hefur verið fjallað um er stefna þessara aðildarríkja að árið 2010 

munu allar opinberar stofnanir í Evrópu geta verið með öll sín innkaup rafræn ef það er á 

annað borð heimilt skv. lögum og 50% af innkaupum innan ESB yfir ákveðnu lágmarki 

að vera orðin rafræn. Bakgrunnur könnunar var Ráðherrayfirlýsingin í Manchester 2005: 

• Aðgengi 100% - Árið 2010 munu allar opinberar stofnanir í Evrópu geta verið með 
öll sín innkaup rafræn ef það er á annað borð heimilt skv. lögum. 

• Tæknistig - Árið 2010 munu 50% af innkaupum innan ESB yfir ákveðnu lágmarki 
vera orðin rafræn. 

Í þessari könnun voru eftirfarandi þættir rafrænna innkaupaferla aðildarríkjanna metnir:  

• Tilkynning um útboð - móttaka tilboða - tilkynning um niðurstöður (e. Pre award). 

Tveir meginþættir voru notaðir sem viðmið annars vegar Aðgengi og hinsvegar 

tæknistig. 
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5.5.1 Aðgengi - Markmið um 50% viðskipta á EES með rafrænum hætti 

Í könnuninni var mælt hvernig ríkin standa sig í að efna markmið stefnu um rafræna 

stjórnsýslu EU31 og átaksverkefnið i2010 um að rafræn viðskipti yrðu í öllum 

aðgengileg innan EES svæðisins (100%) og að minnsta kosti 50% viðskipta framkvæmd 

með rafrænum hætti árið 2010. Stuðst var við tvo mælanlega þætti 1. Aðgengi að 

rafrænum innkaupum og 2. Tæknistigi rafrænna innkaupa hjá aðildarríkjunum.  

Aðgengi (e. eProcurement Availability Benchmark). Mat var lagt á hversu rafrænir 

innkaup væru auglýst og tiltæk bjóðendum á skala 0– 100%. Vefsíða með upplýsingar 

eða auglýsingar um fyrirhuguð útboð (10%), Ef hægt var að skrá sig fyrir tilkynningum 

um ný útboð (20%), Ef vefsíða var gagnvirkur útboðsbanki (40 – 70%) sjá mynd nr. 16. 

(CapGemini, 2009, 167).  

 
Mynd 16. Aðgengi rafrænna innkaupa EU31 

Heimild: CapGemini, 2009. 8th Benchmark Survey 

Könnunin leiddi í ljós að ríkin uppfylltu að meðaltali um 56% mælikvarða um aðgengi. 

Nokkur ríki yfir 90% aðgengi en ljóst að 100% aðgengi sem stefnt var að árið 2010 væri 

ekki náð. Ísland hafnaði í neðsta sæti með 15% skilgreindra mælikvarða. Tvö ríki Ísland 

og Grikkland eru þau einu sem ekki hafa komið sér upp miðlægu vefsvæði né rafræna 

útboðsbanka til umsýslu rafrænna viðskipta og opinber innkaup (CapGemini, 2009). 

5.5.2 Tæknistig rafrænna innkaupa EES ríkjanna  

Í könnun á tæknistigi rafrænna innkaupa aðildarríkjanna var lagt var mat á rafræna 

innkaupaferla á útboðsstigi innan virðiskeðju rafrænna innkaupa (e. pre-award) í því 
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skyni að meta hvort aðildarríkin væru búin að koma sér upp öllum þremur þáttum 

rafrænna innkaupaferla sem þarf til að teljast að rafræn innkaup séu framkvæmd með 

rafrænum hætti.. Þessir þættir voru skoðaðir og hverjum þeirra gefin einkunn eftir 

skilgreindu vægi samkvæmt eftirfarandi: 1. Rafræn tilkynning um útboð (36%).  2. 

Rafræn móttaka tilboða (50%) og 3. Rafræn tilkynning um niðurstöður útboða (14%).  

Hver þáttur var mældur á skala 0-100% eftir því hversu vel þeir uppfylltu nánari 

skilgreiningu og eða útfærslu þjónustunnar eftir þar til gerðu líkani sjá mynd nr. 17. 

 
Mynd 17. Tæknistig rafrænna innkaupa EU31 

Heimild: CapGemini, 2009. 8th Benchmark Survey 

Niðurstaða könnunar reyndist sú að ríkin uppfylltu að meðaltali 59% mælikvarðanna. Í 

tilfelli rafrænna tilkynninga var í 68% tilvika boðið upp á rafrænar tilkynningar um 

væntanleg opinber útboð og innkaup á tilteknum vefsvæðum (e. e-Notification), í 56% 

tilvika var boðið upp á rafræna móttöku tilboða á netinu (e. e-Submission) og í 48% 

tilvika voru rafrænar tilkynningar sendar til þátttakenda eða niðurstaða um val 

samningsaðila birt á netinu (e. e-Award). Ísland uppfyllti að meðaltali 29% 

mælikvarðanna og hafnaði í neðsta sæti, langt undir meðaltali. 

Höfundur leitaði skýringa á lágri einkunn Íslands og var fyrspurn beint til 

framkvæmdaaðila könnunarinnar, ráðgjafafyrirtækinu CapGemini. Því var svarað að lág 

stigagjöf réðst aðallega af því að ekki væri hægt að skila inn tilboðum með rafrænum 

hætti hjá opinberum innkaupaaðilum á Íslandi, en sá þáttur vóg 41% af heildareinkunn 

(Cattaneo, Gabriella, forstjóri samkeppnis- og nýsköpunarstofnunar ECC&I hjá 

CapGemini, munnleg heimild, 31.05.2010). 
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5.6 Miðlægur útboðsbanki vefsvæði opinberra innkaupa 

Hugmyndir um sameiginlegan vettvang útboðstilkynninga og auglýsinga fyrir hið 

opinbera eru ekki nýjar af nálinni. Þannig mátti lesa í fréttum Morgunblaðsins árið 1996 

um stofnun upplýsingabanka en til stóð hjá hinu opinbera að stofna gagnabanka þar sem 

hægt væri að nálgast upplýsingar um öll framkomin útboð og á hvaða stigi þau væru 

hverju sinni auk upplýsinga um niðurstöður útboða og fleiri atriði þeim tengdum 

(Viðskipti, 1996).   

Innleiðing á rafrænum miðlægum útboðsbanka, vef eða umsýslukerfi hefur því verið á 

dagskrá innkaupastofnunar ríkisins um alllangt skeið en árið 2009 var verkefnið sett í 

biðstöðu eftir opnun tilboða vorið 2009.  Í aðdraganda höfðu flestir framkvæmdaaðilar 

opinberra innkaupa lýst áhuga til að taka þátt í verkefninu, en drógu að sér höndum vorið 

2009 þegar verkefnið var boðið út og því hætt við verkefnið (Guðmundur Hannesson, 

sviðstjóri ráðgjafasviðs Ríkiskaupa, munnleg heimild 20. 10.2010). Af því má ráða að 

svo virðist sem ekki ríki einhugur opinberra aðila um þetta fyrirkomulag á innkaupum og 

spurning hvort stjórnvöld þurfi að taka af skarið sé áhugi á að móta nýja stefnu í þessum 

efnum.  Samræmdur miðlægur útboðsvefur þar sem auglýst eru öll opinber innkaup á 

Íslandi gæti nýst sem kraftmikill stuðningur við opinber innkaup bæði fyrir stofnanir ríkis 

og sveitarfélaga sem og almenna bjóðendur.  Slíkir útboðs- og innkaupavefir eru þekktir 

um víða veröld og þykja gefa góða raun (European Commision, Green paper, 2010). Með 

útboðsbanka eða sameiginlegum útboðsvettvangi í formi miðlægra vefsíðna væri hægt 

með einföldum hætti koma á framfæri öllum upplýsingum hjá hinu opinbera um 

fyrirhuguð innkaup auk þess sem möguleiki væri fyrir væntanlega bjóðendur að fara með 

einföldum hætti inn á eitt sameiginlegt svæði þar sem væri að finna yfirlit yfir öll útboð á 

landinu. Slíkir vefir einskorðast ekki eingöngu við stærri útboðsverkefni heldur einnig 

fyrir smærri innkaup sem ekki eru útboðsskyld eins og raunin hefur sýnt í 

nágrannaríkjum Íslands (Consip, 2010).  

5.7 Framkvæmd stefnunnar um rafræn innkaup  

Hið opinbera hefur með lagasetningum og reglugerðum lagt sitt af mörkum í því skyni að 

rafvæðing viðskipta verða að veruleika í opinberu viðskiptalífi (Forsætisráðuneyti, 2010). 

Fjármálaráðuneytið hefur unnið að verkefnum rafrænna innkaupa í samstarfi við 

Ríkiskaup, Tollstjóra og Fjársýslu ríkisins á borð við; Rafrænt markaðstorg, Rafræna 

tollafgreiðsla, Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins og Innkaupakort ríkisins (Haraldur A. 
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Bjarnason og Stefán Jón Friðriksson, 2006).  Þetta er í samræmi við þá stefnu stjórnvalda 

að árið 2010 ættu allar opinberar stofnanir í Evrópu að geta stundað rafræn innkaup og 

a.m.k. 50% innkaupa sem útboðsskyld væru á EES-svæðinu skuli vera rafræn.  

Nú er hinsvegar ljóst að áætlanir og markmið stjórnvalda um rafræn innkaup hafa ekki 

gengið eftir en í áfangaskýrslu um opinber innkaup er ábending frá Ríkisendurskoðun til 

stjórnvalda um að marka nú skýra framkvæmdaáætlun um rafræn innkaup en að mati 

stofnunarinnar eru verulegir möguleikar vannýttir á þessu sviði sem geta aukið skilvirkni 

og hagkvæmni í innkaupum auk þess að vera skjótvirk og efla samkeppni og gagnsæi 

opinberra viðskipta (Ríkisendurskoðun, 2010, 6). 

Í nýlegri skýrslu sem unnin var fyrir viðskiptaráðuneytið þar sem mat var lagt á stöðu 

rafrænna viðskipta á Íslandi kom í ljós að ávinningur þeirra hefði ekki skilað sér hér á 

landi eins og væntingar hefðu verið um. Var það rakið til ýmissa hindrana sem hægðu á 

þróun og uppbyggingu rafrænna viðskipta. Ekki svo að skilja að drifkraftar væru ekki 

nógir, því bæði er hér mikill mannauður og rafræn færni og tæknistig á við það besta sem 

finnst í heimi. Hinsvegar eru helstar hindranir skortur á fjármagni fyrir þróun og 

innleiðingu og þar sem byrjunarkostnaður sé oft sýnilegri en mögulegur ávinningur fyrir 

þróun slíkra kerfa er það skynjuð áhætta í fjármögnun. 

Þá ríkir enn óvissa um ýmis lagaleg atriði sem ekki er enn búið að leysa svo sem 

lögformlega stöðu ýmissa rafrænna skjala og samskiptaleiða, skorts á samstillingu 

ráðuneyta þar sem um of er einblínt á þarfir ríkisins í stað þarfa atvinnulífsins, 

ósamstilltar aðferðir við samþættingu bakkerfa ýmissa ráðuneyta og stofnana og að þróun 

hugbúnaðarlausna taki ekki nægilega mið af útfærslum staðlaðra lausna og styðji ekki 

nægjanlega við útfærslu rafrænna viðskipta (Admon, 2009, 6-17). 

En þó svo rafvæðing leysi margan vanda tengdum umsýslu og ýmsum erindisrekstri þá 

hafa lög og reglur ekki í öllum tilvika fylgt eftir rafrænni tækni og nýta stjórnvöld því sér 

ekki í jafnríkum mæli þá skilvirkni eða hagkvæmni sem rafræn tækni getur boði upp á. 

Sé lögunum ekki breytt eða þau aðlöguð, getur reynst erfitt að nýta tæknina þó svo hún 

sé til staðar því opinberum þjónustuveitanda er skylt að fara að fyrirmælum laga um það 

hvernig staðið sé að veitingu hennar bæði hvað varðar upplýsingagjöf og sönnunarbyrði 

þess sem hennar á að njóta. Þannig ef lögin tiltaka ekki sérstaklega að rafræna meðferð sé 

heimil, þá er slík aðferð ekki í boði, nema stjórnvald ákveði það sérstaklega (Guðmundur 

I. Guðmundsson, yfirlögfræðingur Ríkiskaupa, munnleg heimild 14.17.11.2010).  
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Í nýlegri skýrslu Siemens time.lex sem gerð var fyrir Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins til úttektar á aðgerðaráætlun Evrópusambandsins árið 2004 um 

upplýsingasamfélagið fram til ársins 2010 og birt var í október sama ár má ráða af grein 

sem fjallar  um Ísland að á Íslandi sé nú dregið sé í land með markmiðasetningu 

stjórnvalda um rafræn innkaup. Þar þar stendur skrifað: „As a matter of policy, Iceland 

strongly focuses on monitoring and leveraging best practices from other countries, before 

deciding on a specific method of implementation“ eða á Íslandi sé beðið eftir „bestu 

mögulegu aðferð“ áður en ákvörðun verði tekin um frekari innleiðingu rafrænna 

innkaupaferla (Simens timel.lex. 2010, 165).  Þar er fullyrt að stefna stjórnvalda sé að 

leggja áherslu á rafræna stjórnsýslu en ekki sérstaklega á rafræn opinber innkaup:  
The main government policy that focuses on eGovernment (but not specifically on 

eProcurement) 

was adopted in 2008 under the title “Iceland the e-Nation - Icelandic Government Policy on 

the 

Information Society 2008-2012” (Simens timel.lex. 2010 bls. 165). 

Svo virðist sem markmið Íslands á sviði rafrænna innkaupa hafi verið endurskoðuð og 

spyrja má hvort sparnaður ráði því eða að stjórnvöld greini ekki fjárhagslegan ávinning 

eða hagræði af frekari innleiðingu. Flest öll aðildarríki EES samningsins hafa markað sér 

stefnu um opinber rafræn innkaup og komið sér upp miðlægum útboðsvefsíðum eða 

gagnvirkum útboðsbönkum nema Ísland sem um sinn virðist ætla að bíða og sjá hvernig 

þróunin verður (CapGemini, 2009). 

5.8 Rafræn innkaup meðal aðildarríkja ESB 

Í umfjöllun um rafræn innkaup er hér miðað við rafræn innkaup yfir 

viðmiðunarfjárhæðum inn á EES svæðið sem felur í sér útboðsskyldu innkaupa aflað 

með opinberum útboðum. Þessir innkaupaferlar sem ESB hefur stefnt að rafvæða 

undanfarin er skipt í skilgreinda hluta eða fasa en markmiðið er að allir innkaupaferlarnir 

verði rafrænir þannig að framkvæmd opinberra viðskipta, umsýsla og málarekstur geti 

farið fram snurðulaust á netinu á innri markaði Evrópusambandsins. Ekki er gerð krafa af 

hálfu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um að allir ferlar í rafrænu innkaupakerfi 

séu innleiddir í einu lagi heldur er mælt með að kerfin séu innleidd hvert af öðru í takt 

við þróun og framvindu við innleiðingu þeirra hjá hverju aðildarríki (EU, 2010, 6) 

Að mati framsýnna aðila sem tekið hafa upp þetta fyrirkomulag innan ESB er talinn 

mikill ávinningur sé fólgin í að innleiða rafræn innkaup og er það m.a. byggt á könnun á 
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vegum DG Markt 53 sem birt var árið 2009 en niðurstaða könnunarinnar leiddi í ljós 

fjárfestingar sem lagðar höfðu verið í innleiðingu rafrænna kerfa hefðu allar verið 

greiddar að fullu innan 2-3ja ára. Fram kom að innleiðingarferlin gætu tekið 2 -3 ár sem 

réðist af því að þjálfa þyrfti bæði kaupendur og seljendur til að nota kerfin, en að stuttum 

tíma liðnum væru þó flestir full færir um að nota þau  og að þjónustustig og einfaldleiki 

framsetningar af slíkum yfirburðum frá því sem fyrir var að vart yrði aftur snúið (Cap 

Gemini, 2009, bls.66).   

Í nýlegri útttekt á aðgerðaráætlun Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um rafræn 

opinber  innkaup innan sambandsins (Study of Action plan, 2010) kemur fram að rafræn 

innkaupaferlar eru að einhverju marki eru starfræktir í flestöllum aðildarríkjum ESB 

misvel þó á veg komið hvað varðar þróun og tæknistig. Þannig framkvæma 26 af 27 

ríkjum ESB opinber innkaup með rafrænum hætti í einni eða annarri mynd en voru 16 

ríki árið 2004 (Siemens time.lex report 2010).   

Eftirfarandi myndræn framsetning lýsir þeirri þróun sem orðið hefur í rafvæðingu 

opinberra innkaupa meðal ríkja ESB frá frá því framfaraáætlunin var sett af stað 2004 til 

ársins 2010.   

Eftirfarandi ferlar tákna möguleg rafræna innkaupaferla (EU,2010).  

 
Eftirfarandi ferlar sýna notkunarhlutfall rafrænna innkaupaferla í aðildarríkjanna 200454 

 
Eftirfarandi ferlar sýna notkunarhlutfall rafrænna innkaupaferla árið 201055 

 
Eftirfarandi ferlar sýna sýna aukningu á notkun rafrænna ferla milli áranna 2004 og 2010  

 
Heimild: Siemens-time.lex report 2010. 

                                                 
53 DG Markt er skammstöfun fyrir “The Internal Market and Services Directorate General” sem er stofnun 
innan Evrópusambandsins sem sérhæfir sig í að leita og fjarlægja óþarfar viðskiptahindranir á 
markaðssvæði EES samningsins. 
54 Þá voru aðildarríki ESB 25 talsins. 
55 Hér eru aðildarríkin orðin 27 talsins. 
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Af framansögðu má ráða að innleiðing rafrænna innkaupaferla innan Evrópusambandsins 

hefur aukist ár frá ári, en þó ekki í samræmi við væntingar Framkvæmdastjórnar ESB um 

100% framkvæmd rafrænna innkaupa árið 2010 (European Commission, 2010).  

5.9 Rafræn innkaup - miðstýrðar og dreifstýrðar þjónustugáttir  

Fyrirkomulag og framkvæmd opinberra innkaupa meðal aðildarríkja ESB eru mörkuð 

með lögum í hverju ríki sem kveða á ýmist þau séu á höndum miðstýrðra 

innkaupastofnana eða dreifstýrð meðal stofnana sjálfra og/eða svæða. Það fer því eftir 

lögum og reglum hvers ríkis hvort opinberir aðilar séu skyldir að nota sameiginlega 

útboðs- og innkaupavettvang fyrir rafræn innkaup eða hvort slíkt sé valkvætt. Sem dæmi 

er á Íslandi rekin miðlæg innkaupastofnun fyrir ríkið, Ríkiskaup sem annast framkvæmd 

á öllum innkaupum ríkisins sem fara yfir viðmiðunarmörk útboðsskyldra innkaupa og því 

er ekki valkvætt fyrir opinberar stofnanir ríkisins að annast slík innkaup sjálf.  Um 

sveitarfélög á Íslandi gildir hinsvegar að þau annast sjálf framkvæmt eigin innkaupa.  

Framkvæmd og fyrirkomulag opinberra innkaupa er því með ýmsu móti innan 

aðildarríkja og getur því haft áhrif á innleiðingu rafrænna innkaupa hvort opinberum 

aðilum sé skylt að nota sameiginlega miðlæga innkaupavefi eða ekki. Evrópusambandið 

hefur tekið saman yfirlit um það hvernig aðildarríkin veita þjónustu á sviði rafrænna 

opinberra útboða sem er eftirfarandi (CapGemini, 2009). 

1. Skylt að nota sameiginlegt upplýsingavefsvæði (e. Mandatory Platform). Þetta 

gildir fyrir allar opinberar stofnanir og sveitarfélög í viðkomandi landi.  

2. Skylt að nota sameiginlegan útboðsbanka fyrir umsýslu útboða (e. Mandatory 

Portal). Þetta gildir fyrir allar opinberar stofnarnir og sveitarfélög í viðkomandi 

landi.  

3. Valkvæð notkun á sameiginlegu upplýsingavefsvæði (e. Non - Mandatory 

Platform). Opinberar stofnarnir og sveitarfélög í viðkomandi landi ráða sjálf.  

4. Ekkert sameiginlegt vefsvæði né útboðsbanki (e. No – Platform), sem á einungis 

við um Ísland og Grikkland.  

Mynd nr. 18. sýnir á myndrænan hátt hvernig rafrænt fyrirkomulag opinberra innkaupa er 

eftir ríkjum EES svæðisins og hversu aðgengileg og sýnileg þjónustan reyndist í könnun 

CapGemini sem framkvæmd var árið 2009 og fjallað var um hér að framan. 
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Mynd 18 Fyrirkomula rafrænna innkaupa EU31 

Heimild: CapGemini 8th Benchmark 2009. 

 

5.10 Rafræn opinber innkaup nágrannaríkja Íslands  

Hér er tekin saman umfjöllun um stöðu rafrænna opinberra innkaupa hjá nokkrum 

nágrannaríkjum Íslands og þeim löndum sem við gjarnan berum okkur saman við. 

5.10.1 Danmörk 

Á vegum danskra yfirvalda er starfræktur sérstakur innkaupa og útboðsvefur til 

málsmeðferða opinberra viðskipta. Vefur þessi heitir DOIP sem er skammstöfun fyrir 

„Den Offentlige Indkøbsportal“ (Doip.dk, 2010). Vefurinn var tekin í notkun árið 2002 

og var með fyrstu  innkaupavefgáttum í  Evrópu og þjónar bæði ríki og sveitarfélögum í 

Danmörku. Opinberir aðilar eru ekki skyld til að nota þennan vef en mælt er með því og 

einstakar sveitarstjórnir nýta sér eigin útfærslur. SKI sem er innkaupastofa ríkisins hefur 

sett upp sitt eigið vefsvæði “eTendering” fyrir netverslun um vörur sem samið er um í 

sérstökum rammasamningum (Siemns.timelex study, country profile, 2010, bls 91). 

Dönsk yfirvöld bjóða þeim sem ekki hafa rafræna möguleika að fá aðstoð á vefsvæði sem 

nefnist „NemHandel“ þar sem boðið er upp á rafræna skönnun gagna (CapGemini, 2009, 

67) 
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5.10.2 Noregur 

Á vegum hins opinbera er starfræktur sérstakur gagnagrunnur um opinber innkaup 

”Doffin.no” þar sem á einu miðlægu vefsvæði eru birtar allar útboðstilkynningar 

opinberra framkvæmdaaðila og auðveldar aðgengi bjóðenda sem hafa áhuga á 

viðskiptum við hið opinbera (Doffin, 2010). 

Frá árinu 2002 hefur í Noregi einnig verið starfrækt miðlæg opinber vefsíða 

“Ehandel.no” til málsmeðferða útboða og annast umsýslu í tengslum við rafræn opinber 

innkaup (Ehandel, 2010). Vefgátt þessi er ætluð hinu opinbera á öllum stjórnsýslustigum 

og veitir opinberum aðilum og birgjum þeirra aðgang að rafrænum viðskiptum. Þetta er 

jafnframt þjónustuvefur sem ætlað er að styðja við rafræn innkaup hins opinbera og 

þangað hægt að sækja ráðgjöf og úrlausnir. Norsk stjórnvöld mæla með notkun þessarar 

miðlægu þjónusta fyrir stofnanir en notkun hennar er ekki skylda. Í Noregi voru 

samþykkt ný lög sem staðfesta gildi rafrænna viðskipta og í kjölfar þess hefur 

ríkisstjórnin stefnt að því að árið 2012 verði allir reikningar til ríkisins orðnir rafrænir 

(Epractise, 2010).   

5.10.3 Svíþjóð 

Í Svíþjóð er starfrækt miðlæg vefgátt „Sverige.se“ sem veitir upplýsingar um útboð og 

umsýslu rafrænna viðskipta fyrir bjóðendur og kaupendur. Á vefnum er hægt að sækja 

útboðslýsingar, skjöl og eyðublöð í tengslum við opinber innkaup. Sænska ríkisstjórnin 

hefur ekki sett upp miðlægan útboðsbanka fyrir úrvinnslu og málsmeðferð opinberra 

innkaupa heldur látið slíkt eftir einkaaðilum á markaði (Epractice.eu, Sweden, 2010).  

Sérstök heimasíða er starfrækt á vegum sænska fjármálaráðuneytisins og þjónar 

sameiginlegum innkaupasamningum og rammasamningum (Stadlig Inköbssamordning, 

2010).  Á þessu vefsvæði er hægt að annast innkaup með rafrænum eða hefðbundnum 

hætti.  Niðurstöður nýlegrar sænskrar rannsóknar sem birtar voru 2009 sýna fram á að 

innleiðing rafrænna innkaupa hefur þróast verulega á undanförnum árum, þrátt fyrir að 

sænsk stjórnvöld hafi ekki enn samþykkt að nýta rafræn innkaup til fulls og má af því 

ráða að markaðurinn sé tilbúinn ef vilji stjórnvalda er til að ganga skrefið til fulls 

(Engström, Wallström, Salehi-Sangari, 2009, bls 315)  

 

 



68 

 

5.10.4 Skotland 

Í Skotlandi eru um 25% allra opinberra innkaupa framkvæmd með rafrænum hætti hjá 

eProcurementScotl@nd og gildir einu hvort verkefnin eru yfir eða undir 

viðmiðunarfjárhæðum útboðsskyldunnar. Að mati forráðamanna  opinberra innkaupa í 

Skotlandi er talið að árlegur sparnaður vegna þessa nemi sem svarar  110 milljónum 

punda og sparnað sem er talin nema 80%. Sparnaðurinn er að stærstum hluta rakinn til 

skilvirkni vegna breyttra verkferla, nákvæmari rafrænnar bakvinnslu þar sem 

samanburður tilboða reynist nákvæmari án tilkomu mannshandarinnar, auk þess sem 

40% af þessum sparnaði er tilkomin vegna hagræði í vinnslu pantana og eftirkaupa. Þá 

má nefna að bjóðendum sem tekið hafa þátt í innkaupum hins opinbera hafi fjölgað um 

50 prósent frá innleiðingu rafrænna viðskipta og slíkt hafi skilað sér í fjölbreyttari 

tilboðum og lægri verðum (CapGemini, 2009, 65). 

5.10.5 Frakkland 

Ekki eru allir eins jákvæðir en í  Frakklandi glíma menn við  bilið á milli væntinga og 

raunveruleika en rafræna innkaupakerfið þeirra þjónar 16 ráðuneytum ríkisstjórnarinnar 

þar sem skráðir eru 10 þúsund kaupendur og 100 þúsund birgjar á www.marches-

publics.gouv.fr. Frönsk fyrirtæki eru treg að senda inn rafræn tilboð, þar sem þau telja sig 

ekki fullkomlega geta treyst því ferli. Þetta eru þó aðeins nokkrir áfangar sem eru í þróun 

og almennt vel tekið, og er því rafræn innleiðing enn í mótun (CapGemini, 2009, bls 65). 

5.10.6 Írland 

Írland notar miðlægt vefsvæði fyrir opinber innkaup á www.etenders.gov.ie. Þar er hægt 

á einu vefsvæði að fá aðgang  að öllum írskum opinberum innkaupaaðilum. Frá og með 

febrúar 2009 er öllum opinberum aðilum skylt samkvæmt lögum að nota þenna 

innkaupavef.  Þessi miðlægi vefur hefur strax reynst árangursríkur og síðla árs 2009 

höfðu yfir 2 þúsund framkvæmdaraðilar opinberra innkaupa framkvæmt viðskipti við 

meira en 53 þúsund seljendur. Útboðsverðmæti árið 2008 á þessum vettvangi á Írlandi 

voru um 11. milljarðar Sterlingspunda, þar af um 6 milljarðar sterlingsunda yfir EES 

viðmiðunum, en innlend viðmiðunarmörk útboðsskyldu á Írlandi eru um 50 þúsund 

pund, eða sem svarar 10 milljónum íslenskra króna.  Þetta samsvarar því að um 54% 

írskra útboða lendi inn á EES svæðinu en um 46% inn á hið innlenda (CapGemini, 2009, 

bls 66). Benda má á að þetta eru sömu hlutföll og voru á Íslandi árið 2008. 
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5.10.7 Evrópa 

Í Evrópu eru í gangi ýmis verkefni til að nútímavæða rafræn innkaup og á vegum ESB 

eru starfandi nefndir og sett hafa verið í gang ýmis þróunarverki í því augnamiði örva og 

styrkja rafræn viðskipti og opinber.  Starfsemin fer fram hjá ýmsum samtökum í mörgum 

löndum Evrópu. Hafa verið stofnaðar fjölmargar nefndir og sett í gang ýmis þróunarátök 

eða verkefni því tengd svo sem PEPPOL þróunarverkefnið (Pan-European Public 

Procurement Online) sem miðar að því að staðla ferla í því skyni að byggja upp 

snurðulaus samskipti milli kaupenda og seljenda í rafrænum viðskiptum innan Evrópu 

(Peppol, 2010). Þá eru samhæfingarverkefni í gangi sem stuðla að því að stjórnsýslukerfi 

vinni saman og leitað er lausna um rafrænar undirskriftir og má nefna samstarfsverkefni á 

borð við CROBIES (Cross-Border Interoperability of eSignatures) og  ESSI (Electronic 

Signature Services) vegna lausna á sviði rafrænna  undirskrifta. Þá er e-CERTIS sem er 

rafrænn gagnbanki með upplýsingar um vottanir eða staðfesting sem er óskað er í 

tengslum við opinber útboð (Siemens time.lex, 2010). Fiscalis 2013 er enn eitt verkefnið 

á vegum ESB en hlutverk þess er að samræma fjármálaupplýsingar svo koma megi í veg 

fyrir sviksemi í viðskiptum (Fiscalis Programme 2010). Þess má geta að nokkur lönd í 

Evrópu hafa innleitt hugbúnað fyrir opna staðla og flestar þjóðir sem á annað borð hafa 

gefið út yfirlýsingu um stuðning við ákveðin skráarsnið hafa valið skráarsniðið ODF (e. 

Open Document Format) sem er staðall sem lýsir hvernig textaskrár, töflureiknilíkön og 

glærur eru vistaðar (Capacent, 2008). 56 Opnir staðlar eiga að tryggja að mismunandi 

forrit vinna saman og með þeim lítil fyrirstaða að nota hugbúnað, svo fremi notaður er 

frjáls hugbúnaður sem tryggir notkun opinna staðla. Til að útskýra hvað átt er við með 

opnum stöðlum má nefna sem dæmi að noti tveir aðilar sitt hvort forritið af tölvupósti, 

geta báðir lesið póstinn frá hvorum öðrum vegna alþjóðlegs samkomulags um það 

hvernig tölvupóstur á að vera sniðinn. Framfaraverkefni rafrænnar stjórnsýslu eru orðin 

svo mörg að sérfræðingar á þessum sviðum vita vart af hverir öðrum þó svo verkefni 

þeirra snúist um svipaðar lausnir. Hefur af þeim sökum verið tekið saman í eitt rit yfirlit 

allra lykilverkefna sem hafa áhrif á þróun rafrænna opinberra innkaupa í Evrópu. Þessi 

samantekt ber heitið The eProcurement Map, A map of activities having an impact on the 

development of European interoperable eProcurement solutions 2010 og er  hýst er af 

"ePractice" vefgáttinni hjá ESB (EC Directorate-General, 2010).  
                                                 
56 ODF er gefin út af OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) og 
er samþykktur ISO staðall, sama gildir um opin staðal frá Microsoft, OOXML 23 (Office Open XML). 
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5.11 Markmiðum rafrænna innkaupa hefur ekki verið náð 

Í nýlegri skýrslu Framkvæmdarstjórnar ESB og ber heitið Green Paper an evaluation on 

the Action plan 2004 (2010) kemur fram að rafvæðing opinberra innkaupa gangi ekki 

nógu hratt eftir þeim markmiðum sem sett höfðu verið um rafræn opinber innkaup. Þó 

flestöll aðildarríki ESB hafi komið sér upp rafrænum innkaupaferlum væri langur vegur 

frá að öll innkaup væru framkvæmd með slíkum hætti. Í skýrslunni kemur fram að þó svo 

aðeins um 5% verðmæti mögulegra opinberra innkaupa á EES svæðinu fari nú fram með 

rafrænum hætti, geta skyndilega  stórstígar framfarir orðið í þessum efnum. Fram kemur í 

skýrslunni að nú þurfi  til að samræma verklag milli landa svo einstakar kerfislausnir 

þróist ekki sjálfstæðar innan ríkja svaldi einangrun kerfa (European Commission, Green 

paper, 2010, 9).  
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6. Rafræn stjórnsýsla  
Rafræn stjórnsýsla hefur það yfirmarkmið að veita einstaklingum, stofnunum og 

fyrirtækjum skilvirka og hagkvæma þjónustu með aðstoð upplýsingatækni (OECD, 

2010).  Þannig eru rafræn eyðublöð, rafrænar greiðslur reikninga og rafrænar umsóknir 

og sjálfsafgreiðsla notenda dæmi um rafræna stjórnsýslu og þjónustu sem byggir á 

samskiptum í  gegnum internetið. Samkvæmt UT vefnum (Forsætisráðuneytið, 2010) 

falla undir rafræna stjórnsýslu rafræn meðferð og afgreiðsla mála í stjórnsýslunni, 

aðgengi að opinberum upplýsingum og þjónustu og aðkoma almennings að stefnumörkun 

og ákvarðanatöku opinberra aðila. Má ráða af upplýsingavef forsætisráðuneyti Íslands, 

UT vefnum, að hér er fyrst og fremst um að ræða gagnvirkar þjónustuvefsíður 

stjórnvalda, hannaðar til að koma á framfæri upplýsingum og eða til afgreiðslu mála á 

internetinu fyrir notendur þeirra (Forsætisráðuneyti, 2010).   

Á sérstakri ráðstefnu sem Evrópusambandið stóð fyrir árið 2005 í Manchester á 

Englandi, og Ísland var aðili að, var samþykkt með ráðherrayfirlýsingu rammaverkefni 

um framtak sem beindist að rafrænni stjórnsýslu aðildarríkjanna. Þetta framtaksverkefni 

var hrundið í framkvæmd með sérstakri aðgerðaráætlun Evrópusambandsins undir 

heitinu „Action plan i2010“ og hefur verið skilgreint sem „Evrópskt 

upplýsingasamfélag“ (Ráðherrayfirlýsingin, 2007, 1). Helstu þættir þessa verkefnis varða 

notendamiðaða rafræna þjónustu og hvernig megi auðvelda og auka aðgengi notenda að 

henni og þar með bæta hagkvæmni og skilvirkni stjórnsýslunnar. Með því væri stuðlað 

að frekari vexti og framþróun á sviði atvinnu og viðskipta innan EES svæðisins 

(European Commission, 2004). Með þessari yfirlýsingu er staðfest að upplýsinga- og 

fjarskiptatækni sé einn burðarása í sókn efnahagsbandalagsins til efnahagslegra framfara, 

atvinnusköpunar og lífsgæða og stuðningur til að framfylgja evrópskum tilskipunum. 

Þessu til viðbótar má nefna að hagnýting upplýsinga og fjarskiptatækni er talin forsenda 

til breytinga á stjórnsýsluferli fyrir einstaklinga og fyrirtæki í Evrópu og ályktað 

eftirfarandi: 
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Víðs vegar í Evrópu er mikið fjárfest í opinberri þjónustu sem byggir á upplýsinga- og 

fjarskiptatækni. Það er mjög mikilvægt fyrir hið opinbera að tryggja að borgararnir og fyrirtækin 

hafi hag af þeim fjárfestingum. Til þess að ná árangri er því afar brýnt að skilja og viðurkenna 

mikilvægi þess að opinberar þjónustustofnanir taki mið af þörfum borgaranna og að 

stjórnsýslubyrði sé minnkuð  (Ráðherrayfirlýsing, 2007,6) 

Í þessu felst viðurkenning á að til að stjórnvöld nái auknum árangri sé mikilvægt að skilja 

og viðurkenna mikilvægi þess að opinberar þjónustustofnanir taki mið af þörfum 

borgaranna og að stjórnsýslubyrði sé minnkuð. 

6.1 Lagaleg skilyrði 

Lagaleg skilyrði hafa verið endurskoðuð til að auðvelda innleiðingu rafrænna 

upplýsingakerfa og var þá stjórnsýslulögum breytt (Lög um breytingu... nr. 51,2003).  

Þessar breytingar lýsa lágmarkskröfum sem gerðar eru  til rafrænnar málsmeðferðar í 

stjórnsýslunni og er þar vikið inn á heimildir stjórnvalds til rafrænnar miðlunar við 

meðferðir mála. Stjórnvöldum er eftir sem áður það í sjálfsvald sett hvort þau kjósi að 

nota rafrænar málsmeðferðir eða ekki. 57  Í breytingunum er m.a. vikið að eyðublöðum og 

rafrænum undirskriftum en þar sem við á eiga skjöl á rafrænu formi að teljast 

fullnægjandi frumrit og stjórnvaldi heimilt að ákveða hvort rafræn undirskrift skuli koma 

í stað eiginhandarundirskriftar. Íslensk stjórnvöld hafa á undanförnum árum varið 

umtalsverðum fjármunum til uppbyggingar á tæknilegum þáttum á sviði fjarskipta til að 

mæta auknum kröfum rafrænnar stjórnsýslu.  Sérstök Fjarskiptaáætlun ríkisstjórnarinnar 

var hrundið í framkvæmd árið 2005 þegar hið ríkisrekna símafyrirtæki Landsíminn var 

selt og hluti söluandvirðis lagður í uppbyggingu fjarskipta á Íslandi (Samgönguráðuneyti, 

2005).  

6.2 Netríkið Ísland 

Árið 2008 var stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið Netríkið Ísland kynnt 

og gildir til ársins 2012 þar sem stefnt er að því að Ísland verði netríki með 

sjálfsafgreiðslu á einum stað og eftirfarandi markmið sett: 
1. Sjálfsafgreiðsla á Netinu: Netborgarinn geti afgreitt sig sjálfur hvenær sem er, hvar sem er og 

án tafar. Það gildi um hvers kyns þjónustu þar sem því verður við komið, til dæmis umsóknir, 

vottorð, tilkynningar, tímapantanir, gagnaskil og fleira sem snýr að samskiptum við opinbera 

                                                 
57 Sbr. 35 gr. laga nr. 37/1993 með síðari breyingum 2 gr. laga nr. 51/2003 
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aðila. Hægt verði að fylla í eyðublöð á Netinu, senda inn, fylgjast með afgreiðslu og fá úrlausn 

mála. Biðraðir í þjónustustofnunum heyri sögunni til. 

2. Netmiðstöð: Island.is verði netmiðstöð sem gefur yfirlit um þjónustu opinberra aðila. Þar 

verði á einum stað aðgengi að upplýsingum og þjónustu allra opinberra stofnana. 

3. Upplýsingaþjónusta: Netborgarinn geti nálgast upplýsingar um sig sjálfan sem geymdar eru í 

kerfum opinberra aðila og einnig aðrar mikilvægar upplýsingar í vörslu þeirra. 

4. Netborgarinn: Gæði opinberrar þjónustu á Netinu verði aukin með því að miða hana við þarfir 

og ávinning netborgarans. Hugað verði að aðgengi og þörfum allra samfélagshópa, svo sem 

fatlaðra, innflytjenda, þeirra sem búa í dreifbýli, erlendra viðskiptaaðila, eldri borgara og yngstu 

borgaranna. Í boði verði valkostir í búnaði til að nálgast opinbera þjónustu. Þannig þróist 

netríkið miðað við þarfir netborgarans. (Netríkið Ísland, 2008,8) 

Í stefnunni kemur fram sú framtíðarsýn að Íslendingar verði fremstir þjóða í rafrænni 

þjónustu og nýtingu upplýsingatækni árið 2012. Í stefnunni eru tilgreind fjölmörg 

þróunarverkefni í upplýsingatækni á vegum hins opinbera sem miða að því að bæta og 

auka rafræna þjónustu hins opinbera við almenning og fyrirtæki.  

Lögð er sérstök áhersla á skilvirkni og segir m.a.: 
Netríkið verði skilvirkt, einfalt og öruggt – gögn ferðist milli stofnana en ekki fólk.  Samræmt 

heildarskipulag – stöðlun, samræming, samvinna og öryggi 

Einfaldari stjórnsýsla – lykilverkefni (skáletrun og feitletrun höfundar) 

• Rafræn skilríki, rafrænar greiðslur, rafræn innkaup (skáletrun og feitletrun höfundar) 

• Samræmt aðgengi að lykilskrám í vörslu opinberra aðila 

• Minni skriffinnska, aukin sjálfvirkni 

• Hindrunum rutt úr vegi, meðal annars lagalegum 

• Störf óháð staðsetningu 

Lögð er áherslu á að veiting rafrænnar þjónusta hins opinbera verði notendavæn og 

skilvirk án biðraða (Netríkið Ísland. 2008,10) 

6.3 Minnkuð stjórnsýslubyrði 

Þessar metnaðarfullu stefnur sem íslenska ríkið hefur sett sér um rafræna stjórnsýslu eru 

samstíga sambærilegri markmiðasetninga ríkja ESB. Ýmsar aðgerðir eru framkvæmdar 

til einföldunar stjórnsýslu í aðildarríkum ESB í því skyni að minnka reglubyrði og flýta 

afgreiðslu mála með minna íþyngjandi framkvæmdum. Eitt af því sem átakið beinist að 

er að auðvelda aðgengi íbúa að þjónustu hins opinbera og kröfur til fyrirtækja um 

upplýsingagjöf í samskiptum þeirra við hið opinbera, m.a. vegna leyfisumsókna verði létt 

verulega. Í ráðherrayfirlýsingunni var bent á aðferðafræði „Standard Cost Model“ sem er 

upprunnin í Hollandi. Með þessari aðferð er mæld stjórnsýslubyrði í því augnamiði að 
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draga úr henni (SCM Network, 2005). Framkvæmdastjórn ESB hefur lagt áherslu á að 

minnka þurfi kostnað og íþyngjandi fyrirhöfn fyrirtækja af gildandi reglum og þá einkum 

vegna upplýsingagjafar til hins opinbera og meðal annars mælt með því að ríki noti þessa 

aðferðafræði í því skyni (Ráðherrayfirlýsingin, 2007, 6).  Að mati 

framkvæmdastjórnarinnar geta ónauðsynlegar og íþyngjandi reglur um upplýsingagjöf 

með tilheyrandi skriffinnskukostnaði og reglubyrði hindrað vöxt og viðgang samkeppni 

fyrirtækja á markaði (European Commission, Action Programme, 2007). Í Bretlandi er 

starfandi nefnd ”Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform” (BERR) 

sem hefur það hlutverk að draga úr lagalegum og stjórnsýslulegum hindrunum í 

regluverki  í Bretlandi og vinnur auk þess með fyrirtækjum í atvinnurekstri innan 

Evrópusambandsins til að stuðla að bættu regluverki í Evrópu (Einfaldara Ísland, 2008). 

Gerðar hafa verið athuganir í þessu skyni en kostnaður fyrirtækja af upplýsingamiðlun 

þykir vera mikill og hafa verið sett markmið um 20 - 25% sparnað fyrir atvinnulífið með 

einföldun reglubyrði í fjölmörgum aðildarríkjum m.a. Bretlandi, Hollandi, Danmörku og 

fleiri ríkjum (SCM Network, 2005).  

Allt stuðlar þetta að minnkun reglubyrði og því að flýta afgreiðslu mála með því að taka 

upp rafræna ferla með minna íþyngjandi framkvæmdum til hagsbótar fyrir hið opinbera 

og almenning (Einfaldara Ísland, 2008, 10).  

6.4 Rafræn stjórnsýsla – Staða Íslands 

Rafræn stjórnsýsla meðal þjóða er mæld með reglulegu millibili í ýmsum 

samanburðarkönnunum. Í þessum könnunum er metið er tæknistig þjóða til að veita 

rafræna þjónustu, rafrænt lýðræði þ.e. möguleika borgaranna til að taka þátt og tjá sig um 

opinber málefni á netinu auk þess gerður samanburður á þroskastigi vefþjónustu 

stjórnvalda með þar til gerðum þrepaskiptum þróunarlíkönum.58 Þessi líkön byggja á því 

að opinber vefþjónusta sé þróunarferli sem hægt er að skilgreina í nokkrum þrepum en 

eitt af þeim fyrstu var kynnt árið 2001 af Bandarískum fræðimönnum Layne og Lee 

(Layne & Lee, 2001). Þróunarlíkan Layne og Lee frá árinu 2001 byggir á fjórum þrepum 

allt eftir umfangi og þjónuststigi sem veitt er á hverju þrepi. Með líkaninu er lagt mat á 

þroska eða þróun vefsvæða frá því að vera einfaldar heimasíður með grunnupplýsingum í 

að verða fullkomlega gagnvirkar þjónustusíður. Á fyrsta þrepi eru grunnupplýsingar 

                                                 
58 Þetta er meðal annars gert í könnunum CapGemini (2009), Sameinuðu Þjóðanna (2009) og Sjá (2009). 
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einskonar efnisskrá eða vörulistar. Á öðru þrepi eru afgreiðslur og eyðublöð sem ýmist 

má prenta út eða skila inn.  Á þriðja þrepi er lóðrétt samþætting þjónustunnar sem miðar 

að þörfum stjórnvalda um sjálfvirka samþættingu upplýsingakerfa (sjálfvirk uppfærsla 

forskráðra gagna og upplýsinga stofnana á milli).  Á fjórða þrepi er snurðulaus gagnvirk 

samskipti sem miðuð að þörfum notandans (dæmi - mínar síður) (Layne & Lee, 2001, 

125, 192-132)   

Í þessum kafla verður vikið að nokkrum könnunum og gerð grein fyrir þeim samanburði 

sem varðar Íslands og vísbendingu um frammistöðu miðað við þau lönd sem við skipum 

okkur oft á bekk með.  

6.4.1 Hvað er spunnið í opinbera vefi (2009)   

Forsætisráðuneytið hefur á undanförnum árum látið gera úttekt á þjónustuvefjum hátt í 

þrjú hundruð stofnana ríkis og sveitarfélaga. Ráðgjafafyrirtækið Sjá ehf. hefur annast 

framkvæmdina og voru niðurstöður birtar í skýrslunni „Hvað er spunnið í opinbera vefi 

árið 2009?  Niðurstaða könnunar leiddi í ljós að aðeins 19% stofnana og sveitarfélaga 

bjóða upp á gagnvirka málsmeðferð og mikið vantar upp á að stofnanir bjóði rafræna 

möguleikar við þjónustu opinberrar stjórnsýslu.  

Þær stofnanir sem komu best út 

könnuninni voru menntastofnanir og 

fáein sveitarfélög þar sem boðið var 

upp á gagnvirka málsmeðferð. Þessi 

könnunin byggir á fyrirmyndum 

erlendra kannana þar sem leitast er 

við að meta þroska rafrænnar 

þjónusta á vefjum.  

Mat á rafrænni þjónustu í þessari 

könnun fer þannig fram að vefjum er skipt í fjóra flokka: Grunnþjónustu, Flýtir,  Rafræn 

afgreiðsla og Rafræn málsmeðferð.  Allir vefir uppfylltu 1. stig en það eina sem þarf til 

þess er heimasíða með grunnupplýsingum.  Um 87% uppfylltu 2. stig „flýti“  þar sem 

bætast við einföld einhliða samskipti s.s. eyðublöð sem má prenta út. Um 40% uppfylla 

3. þrep sem er „Afgreiðsla“ vefir með rafræna ferla til þæginda fyrir notendur og 20% 

stofnana buðu upp á 4. Þrepið „Málsmeðferð“ sem er þjónusta með gagnvirka rafræna 

málsmeðferð. Menntastofnanir og einstök sveitarfélög veita þjónustu á fjórða þrepi en 

Mynd 19. Flokkar rafrænnar þjónustu – Sjá 2009 
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síður aðrar stofnanir. Af 274 vefum sem skoðaðar voru veita 57 þeirra málsmeðferð á 4. 

Þrepi eða um 20% og varla í samræmi við markmið hins opinbera.  

Niðurstaðan er að þróun stendur í stað, 

frá 2007 litlar breytingar eru milli ára 

þó svo einfaldar aðgerðir myndu að 

mati þeirra sem að þessari könnun stóðu 

geta bætt einkunnagjöf miðað við 

matsforsendur könnunarinnar.  

Sjá mynd nr. 19 og 20.   

Rafrænt lýðræði eykst milli kannana og 

mælist árið 2009 til staðar hjá 19% vefja 

en var 10% árið 2007. Rafrænt lýðræði felst í að íbúum sé boðið að tjá sig og taka þátt í 

opinberum málefnum af vef (Sjá, 2009). 

6.4.2 Europe’s Digital Competitiveness Report 2005 -2009 

Samanburðarkönnun þessi er unnin fyrir Framkvæmdastjórn ESB og byggir á 

tölfræðiúttekt á fjarskipta og tæknistigi þjóða ESB og EFTA ríkjanna og stöðu þeirra 

miðað við stefnumörkun þá sem kennd var við framtaksverkefnið i2010.  Ísland kemur 

vel út í þessari skýrslu eða best af öllum samanburðarríkjunum þegar lagt er mat á 

tæknilega og rafræna færni Íslands. 

 
Mynd 21. Internetnotkun í Evrópu 

Heimild: Digital Report EU Commission 2009  

Mynd 20. Rafræn málsmeðferð – Sjá 2009 
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Í þessari skýrslu fær Ísland framúrskarandi einkunnir fyrir internettengingar og notkun 

sem  mælist sú mesta meðal aðildarríkja Evrópusambandsins en um 90% íslensku 

þjóðarinnar notar internetið reglulega sjá mynd nr. 21. (Digital report, 2009, 60).  

Nánast öll fyrirtæki á Íslandi hafa háhraðainternettengingu sem er meira en þekkist í 

öðrum löndum  ESB. Þá nota um 28% landsmanna internetið með þráðlausum 

tengingum. Í mælingum á internetnotkun koma Svíar næstir á eftir íslendingum með 86% 

internetnotkun og síðan Danir með 72% reglulega notendur. Aðeins 6% landsmanna hér 

á landi hafa aldrei notað internetið samanborið við 9% í Svíþjóð.   

 
Mynd 22 Eftirspurn íbúa eftir rafrænni þjónustu 

Heimild: Digital Report EU Commission 2010 

Á mynd nr. 22. má sjá á Íslandi mælist mesta eftirspurn í Evrópu eftir rafrænni þjónustu 

hins opinbera, en framboð þess er aftur á móti ekki í samræmi við eftirspurn upplýsinga-

samfélagsins á Íslandi (Digital report, 2010, 88). 

6.4.3 Könnun Alþjóðaefnahagsráðsins - World Economic Forum  

World Economic Forum (WEF) eða Alþjóðaefnahagsráðið hefur staðið fyrir alþjóðlegum 

samanburðarkönnunum á rafrænni færni þjóða eða „Network Readiness Index“ síðan árið 

2002. Þær kannanir eru unnar í samstarfi við viðskiptaháskólann INSEAD (WEF, 2009).    

Í könnun WEF sem birt var árið 2010 eru kortlagðir þættir sem taldir eru stuðla að getu 

133  þjóða/landa til að nýta tækifæri sem upplýsinga- og fjarskiptatækni býður upp á til 
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að þróa og auka samkeppnishæfni þeirra.  Ísland lendir þar í 12. sæti sem táknar að 

rafræn færni á Íslandi er með því besta sem mælist í heiminum. Frammistaða Íslands í 

mælingum WEF á þessu sviði hefur verið ágæt allt frá árinu 2001 þegar Ísland mældist í 

2 sæti. Ísland hefur undanfarin fimm ár mælst í 7- 8 sæti. Á mynd nr. 23 sést röð þeirra 

ríkja sem mælst hafa framarlega undanfarin ár. 

 
Mynd 23 Frammistaða Íslands hjá WEF 2001 - 2009 

Heimild: World Economic Forum 2009 

Alþjóðaefnahagsráðið hefur einnig staðið fyrir samanburðarkönnun á samkeppnisvísitölu 

þjóða sem nefnd er  „Global Competitiveness Index“ sem og byggir á opinberum 

upplýsingum og könnunum sem gerðar eru meðal stjórnenda í atvinnulífinu. 

Niðurstöðurnar voru birtar í skýrslu samtakanna „The Global Competitiveness Report 

2010–2011“. Þeim er ætlað að vera mælikvarði á efnahagslíf þjóða og segja til um 

framleiðni og möguleika til vaxtar (2010, 4). Þessi vísitala er sett saman af tólf 

skilgreindum þáttum sem ætlað er að meta styrk eða veikleika þjóða út frá tæknistigi, 

mannauð og efnahagslegum þáttum. Ísland fær háa einkunn í þessum mælingum en þó 

virðist enn vanta upp á að opinber rafræn þjónusta haldi í við almenna þróun 

upplýsingartækni hér á landi síðustu ár (WEF, 2009).  Ísland mælist nú í 31. sæti en var í 

26. sæti fyrir ári síðan. Sviss er í efsta sæti síðan koma Svíþjóð, Singapúr og Bandaríkin 

(WEF, 2010,24).  

6.4.4 Könnun Sameinuðu Þjóðanna – E Government Survey UN 2010 

Sameinuðu þjóðirnar hafa reglulega staðið fyrir samanburðakönnunum þar sem lagt er 

mat á rafræna opinbera stjórnsýslu og rafræna þátttöku íbúa aðildarþjóða. Síðasta könnun 

Sameinuðu þjóðanna var birt árið 2010 þar sem birtar voru niðurstöður síðustu kannana 
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en samanburður mælinga byggir á sérstöku líkani til mælingar á rafrænni þjónustu 191 

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. Mælikvarði sem lagður er til grundvallar er svo nefnd 

samsett vísitala rafrænnar stjórnsýslu (e. E-government Developement index) og byggir á 

mati á opinberum vefsíðum, grunngerð fjarskipta, tæknistigi og mannauð í viðkomandi 

aðildarríki.  

 

 

Gefin er sú forsenda í þessum könnunum að tæknistig og mannauður séu nauðsynlegur 

þáttur til að taka þátt í rafrænu samfélagi og framboð og tæknistig opinberrar vefþjónustu 

séu því útfærsluatriði í samræmi við getu og færni einstakra ríkja. Sökum þess sé hægt að 

byggja upp mælikvarða sem séu samanburðarhæfir til að meta færnistig og framboð 

rafrænnar stjórnsýslu milli þjóða (United Nations, 2010, 1). Lagt er mat á þrjá 

meginþætti í fyrsta lagi framboð og tæknistig vefviðmóta. Í öðru lagi tæknistig þjóða á 

sviði fjarskipta og upplýsingatækni og í þriðja lagi mannauð. Allir þessir þættir vega 

jafnmikið og samtala þeirra er heildareinkunn „Rafrænnar stjórnvísitölu“ (e. E-

government Developement Index). Sameinuðu þjóðirnar mæla rafræna stjórnsýslu út frá 

þroskastigi veittrar þjónustu með svipuðum formerkjum og gert er hjá Sjá ehf og 

CapGemini í rannsókn Evrópubandalagsins, en Ísland hafnaði í 22. sæti hjá Sameinuðu 

þjóðunum árið 2009 sjá mynd 24. Frammistaða Íslands í þessum könnunum gegnum árin 

hefur verið sem hér segir: 

Mynd 24 Rafræn stjórnsýsluvísitala E Government Survey UN 2009
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Heimild (United Nation (2005) og (2009) 

Rafræn þátttökuvísitala (e. E-participation index) eða rafræn íbúaþátttaka er önnur 

mælibreyta þar sem lagt er mat á framsetningu og gæði upplýsinga í 

þjónustuvefviðmótum stjórnvalda sem 

ætluð eru til að hvetja íbúa og auðvelda 

þeim rafræna þátttöku til umræðna og 

hafa áhrif á ákvarðanatöku stjórnvalda. 

Þessi þáttur er metin út frá þremur 

forsendum sem tengjast þátttöku  þ.e. 

hversu vel upplýsingar eru framsettar þar sem óskað er eftir þátttöku íbúa, hvort yfirvöld 

leiti ráða hjá íbúum og hvort og þá hvernig íbúum er gert kleift að taka þátt í ákvörðunum 

stjórnvalda í gegnum vefsvæði viðkomandi stjórnvalds.  

Ísland mældist í 135 sæti af 191 ríki í þessum þætti könnunarinnar mitt á milli 

Afríkuríkisins Eþíópíu og Írak  sjá mynd 25. (United Nations, 2010, 84). 

6.4.5 Könnun  Evrópusambandsins - CapGemini 2009 

Þetta er áttunda könnunin á jafnmörgum árum sem gerð er fyrir tilstilli 

framkvæmdastjórnar ESB (Directorate General) um upplýsingasamfélagið. Skýrslan er 

unnin af ráðgjafarfyrirtækinu CapGemini 

og  byggir á úttekt þeirra 20 rafrænu 

opinberu þjónustuþátta sem Ráðherraráð 

ESB valdi sem grundvöll samanburðar 

vegna framtaksverkefnisins i2010.   

Í þessari könnun eru skoðaðir 20 

mikilvægir þjónustuþættir, 14 fyrir 

almenning og 8 fyrir fyrirtæki og  mælt 

hversu þróaðar þjónusturnar eru á skala 0-

100%.  

Þetta er þroskalíkan í 5 þrepum sem sjá má á mynd 26. Þetta líkan á að endurspegla 

rafrænt tæknistig vefsamskipta fyrirtækja og íbúa við opinberu aðila.  Þjónustustig 

stjórnvalda á þessum vefum er metin eftir því hversu mikil þjónusta er veitt á hverju stigi 

Könnun UN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ísland 15 14 15   21 22 

Mynd 25 Rafræn þátttökuvísitala UN Survey 2009

Mynd 26. Þroskastigslíkan - CapGemini 2009
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fyrir sig allt frá einföldum upplýsingum af vef í að veita fullgilda rafræna þjónustu. 

Þroskastigin eru til einföldunar skilgreind þannig:  

(i) upplýsingar, (ii) einhliða samskipti, (iii) gagnvirk samskipti, (iv) viðskipti og (v) 

þjónustumiðuð samskipti sniðin að þörfum notenda. 

Við birtingu niðurstaða úr þessum þjónustukönnunum er stuðst við tvo mælikvarða, 

annars vegar „Online Sophistication“  hér nefnt vefþjónustustig sem sýnir vegið meðaltal 

framboð rafrænnar þjónustu þar sem hver  þjónustuþáttur af 20 vegur jafnt.  

Ísland hafnaði í þeirri könnun í 22 sæti með 76% og mælist undir meðaltali 

Evrópuríkjanna  

 
Mynd 27. 20 þjónustuþættir CapGemini 2009 

Hinn mælikvarðinn var „Full Online Availability“ eða sá mælikvarði semsýnir hversu 

margir þjónustuþættir að meðaltali hafa náð efsta þrepi 4-5 þrepi fullgildrar þjónustu (e. 

full availability online) skv. þroskalíkaninu hér að ofan.  

Kannað var hlutfall aðildarríkjanna sem náð höfðu 4-5 stigi á framboði rafrænnar 

þjónustu. Meðaltal þeirra var 83% en var 76% árið 2007. Ísland mældist með 76%, sama 

og meðaltal ríkjanna var árið 2007. Ísland uppfyllir vel um helming þjónustuþátta sem 

kannaðir voru  en mun síður þann helming sem útaf stendur sjá mynd nr. 27 (uppfylltir 

þættir auðkenndir með stjörnu).  

Má af því ráða að lítið hefur bæst við síðan 2007 við framboð opinberrar rafrænnar 

þjónustu.   

Eftirfarandi mynd nr. 28. sýnir hlutfall og þróun á framboði 4-5 stigi rafrænnar þjónustu 

milli áranna 2007 og 2009 meðal samanburðarríkja.  Ljós litur táknar stöðuna árið 2007 

en dökkur litur þá viðbót eða þróun sem síðan hefur átt sér stað til 2009.   
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Mynd 28 Fullgild þjónusta á 4 stigi 2007 - 2009 

 

Ísland hefur tekið þátt í þessum könnunum síðan árið 2001 en þá hafnaði Ísland í 14 sæti 

á sviði rafrænnar stjórnsýslu en hafnar nú í síðustu könnun í 22 sæti (CapGemini, 2010)   
CapGemini 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ísland 14. 13. 14. 9.  17. 22 21 22 

Heimild: CapGemini (2009) og (2006). 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar hefur framboð rafrænnar stjórnsýslu meðal 

ríkjanna að meðaltali aukist úr 59% árið 2007 í 71% árið 2009 og  tæknistig úr 76% í 

83% sömu ár. Þær þjóðir sem skara framúr á þessu sviði eru Austurríki, Malta, 

Portúgal,Bretland, Svíþjóð og Slóvenía.  (CapGemini, 2009).  

6.5 Ísland er að dragast aftur úr í rafrænni stjórnsýslu  

Eins og lesa má af hlutlausum samanburðarkönnunum erlendra og innlendra aðila þá 

bendir flest til þess að hér á landi séu tæknilegir innviðir og færni til að standa undir 

öflugri og víðtækri opinberri vefþjónustu. Hinsvegar virðist enn skorta á að framboð 

slíkrar þjónustu opinberra aðila sé í samræmi við stefnu og samkomulag Íslendinga um 

stöðu þessara mála við önnur aðildarríki Evrópu.  Ísland hefur því verið að dragast aftur 

úr samanburðarríkjum síðastliðin ár í veitingu rafrænnar opinberrar þjónustu. Samkvæmt 

samanburðarkönnunum ESB erum við nú komin undir meðaltal ESB-landanna. Fleiri 

kannanir, m.a. Sameinuðu þjóðanna og World Economic Forum, benda til svipaðrar 

niðurstöðu varðandi frammistöðu Íslands í rafrænni stjórnsýslu en auk þess styður íslensk 

Heimild: CapGemini 2009 
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könnun Sjá ehf., niðurstöður samanburðarrannsókna CapGemin að lítil sem engin þróun 

hefur orðið á síðastliðnum árum á  vefþjónustu í íslenskri stjórnsýslu og ekki í samræmi 

við markmið stjórnvalda eins og þau birtast í Netríkinun Ísland.  Þá virðist möguleiki 

almennings fyrir rafræna þátttöku í ákvörðunum stjórnvalda lítill sem enginn.  

Þannig blasir við að framboð á opinberri vefþjónustu er umtalsvert minna hér á landi en 

hjá flestum þjóðum sem við berum okkur saman við og að varla getur talist að boðið sé 

upp á rafræna þátttöku almennings í umræðu og ákvörðunum opinberra aðila svo neinu 

nemi á Íslandi.   

6.6 Skýringar á slakri frammistöðu Íslands 

Framangreindar niðurstöður úr samanburðarkönnunum á rafrænni stjórnsýslu á Íslandi 

vekja spurningar um hvað það sé sem skýri slaka útkomu Íslands og hvort vilji sé hjá 

stjórnvöldum til að bæta þar úr. Í Meistararitgerð Eggerts Ólafsson um rafræna 

stjórnsýslu kemst hann að þeirri niðurstöðu að frammistaða Íslands sé hvorki betri né 

verri en kannanirnar sýna og ekkert bendi til að þróunarlíkön sem notuð eru sem 

mælikvarðar séu takmörkuð (Eggert Ólafsson, 2009, 113). Hann bendir á að skýra megi á 

frammistöðu Íslands með hliðsjón af þróunarlíkönunum vegna þess hve Ísland er fámenn 

þjóð verði afgreiðsla á vef, sem er 3 þrep hefðbundinna þróunarlíkana, síður arðsöm en í 

fjölmennari samfélögum.  Þá bendi margt til að lítil samvinna sé á milli smærri stofnana 

og sveitarfélaga og því skorti samræmingu sem leiðir til að takmörkuð þjónusta er veitt 4 

þrepi hefðbundinna þróunarlíkna en slík er kostnaðarsöm innleiðing.  Þá geti möguleg 

skýring á takmörkuðu framboði fyrir rafræna þátttöku almennings á 5 þrepi verið 

nálægðin sem fylgir fámenninu og auðveldur aðgangur almennings að ráðamönnum dragi 

úr þörfinni fyrir þessum þætti (Eggert, 2007, 108). 

Ráðgjafafyrirtækið Capacent gerði útttekt á stefnu ríkisstjórnarinnar um 

upplýsingasamfélagið árin 2004 – 2007 og birti niðurstöður sínar árið 2008 þar var helsta 

ástæða slakrar frammistöðu rafrænnar stjórnsýslu metin sú að verkefnin hefðu ekki þann 

forgang hjá ráðuneytum og undirstofnunum sem skyldi  og að þeim væru ekki gerð 

sérstök skil í stefnu tímabilsins 2004-2007 fyrir upplýsingasamfélagið (Capacent, 2008) .  

Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur greinir frá því í grein um rafræna stjórnsýslu að 

þó svo ríkisstofnanir hafi innleitt upplýsingatækni mælist Ísland lágt í framboði 

rafrænnar þjónustu. Ástæðan að hans mati er að miðlæg tölvuuppbygging ríkisins sé enn 

á mótunarstigi og gagnagrunnar ríkisins að mestu ógerðir. Fyrir vikið njóti almenningur 
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ekki hagkvæmni rafrænnar stjórnsýslu né samræmdrar upplýsingagjafar sem tölvuvæðing 

ríkisins ætti þó að gefa tilefni til (Haukur Arnþórsson, 2010).   

Halla Björg Baldurssdóttir bendir á í Meistararitgerð sinni um rafrænar þjónustuveitur 

árið 2005 að í núverandi stofnanafyrirkomulagi sé rafræn þjónusta stöðnuð. Að hennar 

mati koma fjórar meginleiðir til greina við innleiðingu þjónustunnar. Í fyrsta lagi 

stofnanaskipulag sem sé sú leið sem farin er í dag og leitt hefur til stöðnunar þar sem 

stofnunum sjálfum er látið eftir að nálgast verkefnin út frá eigin forsendum. Önnur leið 

væri að nýta reynslu þeirra stofnana sem lengst eru á veg komnar með eigin 

sérþjónustugáttir og fá þær til að leiðbeina öðrum stofnunum án þess endilega að taka að 

sér reksturinn. Þriðja leiðin væri að færa verkefnin út fyrir stofnanaskipulagið og koma 

upp sérstakri þjónustustofnun eða semja við þjónustufyrirtæki sem myndi þróa og hýsa 

þessa rafrænu þjónustu ríkisins. Fjórða leiðin væri að stokka upp ríkjandi fyrirkomulag 

og nálgast veitingu þjónustunnar út frá hvar verkin verða best unnin. Niðurstaða að 

hennar mati var að hagkvæmast yrði að að stofna rafræna þjónustuveitu sem 

rekstrareiningu (Halla Björg Baldursdóttir, 2005, 23)59. 

Að mati framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins getur rafræn stjórnsýsla aukið 

verulega sparnað og hagræði en til að slík þjónusta verði árangursrík eða skilvirk nægir 

ekki að setja núverandi stjórnsýslumeðferð óbreytta á netið, heldur þarf bæði að 

endurskoða vinnuferla og tryggja að ákveðin grundvallaratriði séu til staðar. Þau atriði 

eru m.a. samþætt bakvinnsla gagnagrunna, samstarf við tengingar og eða uppbyggingu 

tölvukerfa meðal stofnana og endurskoðun á vinnuferlum. Þannig þurfi uppbygging 

rafrænnar þjónustu að vera miðlæg, taka mið af opnum stöðlum og miðast við þarfir 

notenda. Flókin stjórnsýslumeðferð og óhóflegur stjórnsýslukostnaður hamlar skilvirkni í 

starfsemi hins opinbera að mati Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins . ESB setti af 

stað aðgerðaáætlun þar sem stefnt er að því að draga úr stjórnsýslubyrði sem lögð er á 

fyrirtæki um 25% fyrir árið 2012 (SCM Network, 2005). Með þessu er lögð áhersla á að 

stjórnvöld dragi úr reglubyrði sem lögð er á fyrirtæki með endurskoðun á lögum og 

reglum í því skyni að breyta þeim til að auka hagkvæmni og minnka umsýslukostnað 

notenda. Í tengslum við áætlun um minnkun stjórnsýslubyrða hafa  undanfarin ár verið 

gerðar mælingar víðs vegar í Evrópu þar sem um tíu þúsund  upplýsingakröfur í tengslum 

                                                 
59 Niðurstaða var fengin með því að stilla upp 3 markmiðum, 4 áhersluþáttum og 2 verkefnum (samtals 10) 
og á móti því vegin þriggja stiga skali, þar sem mínus táknaði rök á móti, núll fyrir „engin áhrif” og plús 
táknaði að rök mæli með. Af 10 liðum fékk “Rafræn þjónustuveita” 8 plúsa og tvö núll, engan mínus. 
Önnur form skoruðu minna. 
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við reglubyrði hafa verið skoðaðar og þar sem mat var lagt á umfram kostnað sem skrifa 

má á skriffinnsku og áætlað geti verið um um 100 milljarða Evra. Meðal þess sem notað 

er til mælinga er svo nefnt „Staðalkostnaðarlíkan“ (e. Standard Cost Analysis)  sem notað 

er til mælinga á stjórnsýslubyrði og kostnaði henni samhliða, en innleiðing rafrænna 

stjórnsýslu er talin geta dregið verulega úr slíkum kostnaði (CapGemini, 2009, 68). 
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7. Arðsemi rafrænnar stjórnsýslu  

Minnkun stjórnsýslubyrðar og einföldun reglna eru skýr markmið bæði af hálfu 

framkvæmdastjórnar ESB og aðildarríkjanna (Ráðherrayfirlýsingin, 2005). Mörg 

Evrópuríki hafa nú þegar nokkra reynslu í að meta á hvaða sviðum þjónustu sé hægt að 

draga úr stjórnsýslubyrði sem lögð er á íbúa en ýmsar endurbætur í ríkisrekstri beinast að 

því að opinber þjónusta mæti þörfum borgara, sé skilvirk og skili skattgreiðendum virði. 

Þá eru það sameiginlegt stef aðildarríkja EES að stjórnsýsla verði gagnsæ, gæti jafnræðis 

og sé ekki  óþarflega íþyngjandi. Ýmsar aðgerðir hjá stjórnvöldum hafa verið gerðar til 

að ná þessum markmiðum þ.e. hvernig hægt sé að einfalda regluverk sem þó styðja 

stjórnvaldsmarkmið og samhliða því auka skilvirkni þjónustu sem mætir betur þörfum 

notenda. Rafræn stjórnsýsla er ein meginlausnin í þessu efni en Evrópulönd hafa í 

auknum mæli lagt áherslu á að opinber þjónusta taki mið af þörfum borgaranna 

(Einfaldara Ísland, 2008). Rannsóknir og aðferðir sem miða að því að draga úr regluverki 

byggja að mestu á fyrirliggjandi gögnum sem finna má í gildandi regluverki, lögum og 

verkferlum opinberra stofnana í því skyni að greina þær og þannig benda stjórnvöldum á 

hvar þau geti breytt eða aðlagað þær í því skyni að þjónustan hafi lagalega stoð til að 

verða veitt á auðveldari hátt á netinu til dæmis af vefsíðu viðkomandi stjórnvalds. 

Markmið í þessum kafla er að kynna notagildi slíkrar aðferðafræði sem nefnd er 

„Standard Cost Model“ og þýða má sem „Staðalkostnaðarlíkan, hér eftir nefnt SCM, sem 

notað er til að mæla reglubyrði stjórnvalda á sviði opinberra útboða og setja niðurstöður 

fram þannig að þær nýtist opinberum aðilum til leiðbeiningar. Í þessu verkefni er lagt upp 

með raunhæft dæmi um mat á áhrif innleiðingar í  rafrænni stjórnsýslu á tilteknu 

afmörkuðu stjórnsýslustigi, þ.e. opinber innkaup, og metin áhrif þess ef innleiddur yrði 

rafrænni gagnvirkur útboðsbanki til þjónustu og einföldun reglna á skilgreindu og 

afmörkuðum sviði verklagsferla. Til þess er stuðst við aðferðafræði SCM eins og hún er 

kynnt í leiðarvísi og handbók sem gefin er út af samstarfshóp myndaður aðilum 
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aðildarlanda ESB og nefnir sig SCM Network (2005)60. Aðferðafræðin er bæði 

megindleg þar sem lagt er mat á hlutlæga mælikvarða svo sem tíma, kostnað og tíðni, en 

auk þess eigindleg og byggir á  viðtölum við notendur þjónustunnar og mat lagt á áhrif 

breytinga á kostnað vegna reglubyrði miðað við tvo tímapunkta, „fyrir“ atburð (ex – 

ante) og „eftir“ atburð (ex – post) ef innleitt væri rafrænt stjórnsýslukerfi og með því 

metin hugsanleg kostnaðarbreyting notenda þjónustunnar og áhrif tiltekinna breytinga á 

kostnað innra í starfi hins opinbera væri þjónusta færð úr hefðbundnu umhverfi yfir í 

rafrænt.   

Í Belgíu er starfrækt vefsíða nefnd www.kafka.be sem tekur við ábendingum frá 

almenningu um óþarfa og íþyngjandi skriffinnsku og reglubyrði og er liður í aðgerðum 

stjórnvalda til að draga úr reglukostnaði. Eftirfarandi dæmi er þaðan.  
Í Belgíu sendi maður sem hugðist ganga í hjónaband ábendingu á vefinn www.kafka.be. Til 

þess að giftingin gæti gengið eftir þurfti að framvísa fimm staðfestum og stimpluðum 

vottorðum.  Til þess þurftu hjónin að fara á þrjár bæjarskrifstofur, þ.e. á fæðingarstað beggja 

og þar sem þau höfðu heimilisfesti. Á grundvelli ábendingar var farið yfir málið og 

niðurstaðan var sú að það var engin þörf á að senda fólk á milli staða til að sækja þessi skjöl, 

heldur var hægt að sannreyna allar upplýsingar á giftingarstað. Sparnaðurinn nam bæði ferðum 

og stimpilgjaldi á veittum vottorðum. Þessi aðgerð lækkaði kostnað borgara við daglegar 

athafnir, en krafðist ekki verulegra útgjalda af hálfu ríkisins  (PwC, 2009, 31). 

Reglubyrði (e. Administrative burden) er hugtak þegar metin er stjórnsýslubyrði og ein 

aðferð til að framkvæma slíkt mat er fyrr nefnt SCM en í Ráðherrayfirlýsingunni frá 

2007 var eindregið mælt með að ríki nýttu sér þessa aðferð í því skyni að draga úr 

stjórnsýslubyrði. Með þessari aðferð er hægt að meta stjórnsýslubyrði út frá forsendum 

sem lagalegar skyldur leggja á íbúana í því skyni að finna út hvort hagkvæmt sé að breyta 

slíkum lagalegum forsendum án þess að draga úr mikilvægi þeirra, en þó þannig að létt 

gæti stjórnsýslubyrði fyrir íbúa í því tilviki sem um ræðir.  

Sem fyrr segir er SCM er aðferðarfærði notuð hér til að mæla arðsemi á innleiðingu 

rafræns stjórnsýslukerfis og einföldun aðgerða fyrir notendur opinberrar þjónustu. 

Aðferðin byggir í eðli sínu á að veita haldgóða vísbendingu fremur en tölfræðilega 

marktæka niðurstöðu.  SCM gefur þannig kost á að bera saman valkosti og hvernig 

kostnaður þróast yfir tíma, fremur en að draga fram nákvæmt tölugildi kostnaðar.  SCM 

er fyrst og fremst kostnaðarmats aðferð sem beinist að notendum opinberrar þjónustu.  Þó 

                                                 
60 SCM hópurinn stendur fyrir „Organisation of the International Standard Cost Model Network“ (2005). 



88 

 

þessi aðferð sé viðurkennd og víða notuð meðal stjórnvalda um heim hefur henni aðeins 

einu sinni verið beitt hérlendis og þá að frumkvæði forsætisráðuneytisins þar sem 

ráðgjafafyrirtækinu Price waterhouse Coopers var falið að framkvæma þessa aðferð við 

úttekt þriggja stofnana í því skyni að kynna hvernig aðferðin gæti nýst til þess að draga 

úr kostnaði sem einstaklingar og fyrirtæki þurfa að bera vegna krafna sem opinberir 

aðilar leggja á þá aðila sem sækja þjónustu til þeirra. Niðurstaðan var birt árið 2009 í 

sérstakri skýrslu sem bar heitið „Arðsemi rafrænnar stjórnsýslu – Verkefni unnið fyrir 

forsætisráðuneyti“  (PwC, 2009)  

Rannsókn með þessari aðferð er fremur einföld í notkun og krefst hvorki djúprar 

greiningar né viðamikilla mælinga en gerir stjórnvöldum kleift að setja mælanleg 

markmið um skriffinnsku og stjórnsýslubyrði sem það leggur á fólk.  Líkanið er 

upprunnið í Hollandi og hefur verið notað af stjórnvöldum í flestum löndum ESB í dag til 

að mæla kostnað, oft falinn, vegna laga og reglugerða sem leggur óþarfa fyrirhöfn á 

notendur opinberrar þjónustu (SCM Network, 2009). Aðferðin er ætluð til að bæta laga- 

og reglugerðaumhverfið og aðlaga það þörfum notandans en jafnframt beita henni þar 

sem við verður komið til mælinga á hagræðingu inn á við fyrir stofnanirnar sjálfar (PwC, 

2009). 

Aðferðarfræðin gengur út á að kortleggja upplýsingaskyldur sem notendur opinberrar 

þjónustu þurfa að uppfylla og hversu mörg eða ítarleg eyðublöð eða form þeir þurfi að 

skila til þess að uppfylla lagalegar kröfur um að geta notið opinberrar þjónustu. Fyrir utan 

einfalda talningu slíkra eyðublaða og gagna er með þessari aðferðafræði einnig metið 

hversu mikinn tíma og fyrirhöfn það tekur viðkomandi að fylla þau út og skila þeim aftur 

inn til viðkomandi yfirvalda eða veitanda þjónustu.  Mynd nr. 29. sýnir hvernig 

lykilþættir SCM aðferðarinnar tengjast við mælingu reglukostnaðar.  

 



89 

 
Mynd 29 Staðalkostnaðarlíkanið SCM 

 

 

Reikniformúlan er einföld eftir að upplýsingum hefur verið safnað saman um 

upplýsingarkröfur og fjölda mála og þann meðaltíma sem tiltekið verkið tekur í umsýslu. 

Kostnaður við tiltekið regluverk er metin þannig: 

Tími (T) – Hversu langan tíma það tekur fyrirtæki/einstakling að framkvæma þá aðgerð 

sem nauðsynleg er til að uppfylla upplýsingakröfu. Við mat er stuðst við meðaltímalengd 

fyrir venjulegt tilvik. 

Laun (L) – Hvað kostar hver klukkustund fyrirtækið/ einstaklinginn. En í tilfelli 

fyrirtækja er reiknað tímagjald sem nemur launakostnaði fyrirtækis að verða við 

kröfunni, en í tilviki einstaklings er hægt að taka meðaltímakaup í hagkerfinu sem 

viðmið. 

Verð (V=T x L) – Hvað kostar fyrirtækið/einstaklinginn að framkvæma aðgerð sem er 

nauðsynleg til að uppfylla skilyrði regluverksins = Tími x Laun. 

Magn (Q) – Mæla þarf fjölda tilvika eða afgreiðslna á ári. 

Útlagður kostnaður (C) – Sá kostnaður sem fellur til eingöngu vegna þessa að 

fyrirtæki/einstaklingur þarf að framkvæma tilskylda upplýsingakröfu.  

Kostnaðurinn við regluverkið er því = Verð x Magn + Útlagður kostnaður 

Heimild: Halla Björg Baldursdóttir, Forsætisráðuneytið, 2005
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Þannig verður með SCM lagt mat á 

arðsemi rafrænnar stjórnsýslu. 

Markmið í þessum kafla er að kynna 

notagildi SCM í því skyni að 

niðurstöður nýtist opinberum aðilum 

til sjálfsmats. Hér er með raunhæfum 

dæmum lagt mat á möguleg áhrif 

innleiðingar á rafrænni stjórnsýslu, með aukinni gagnvirkri þjónustu og einföldun reglna 

á afmörkuðum sviðum opinberra innkaupa, yfir viðmiðunarmörkum útboðsskyldu með 

svo nefndri útboðsaðferð.  

7.1 SCM – Viðfangsefni:  Þátttaka opinberum útboðum 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að meta hugsanlegt hagræði ef tekin yrðu upp rafræn 

vefþjónusta til að létta og auðvelda aðgengi bjóðenda í opinberum útboðum og þannig 

innleiddur rafrænn gagnvirkur útboðsbanki að erlendri fyrirmynd um rafræna þjónustu 

fyrir þátttakendur í opinberum útboðum og hvort slíkt gæti leitt til lækkunar á kostnaði 

þátttakenda í opinberum útboðum í ytra starfi og hagræðis við mat og umsýslu tilboða 

framkvæmdaaðila útboða í innra starfi.   

Rafrænn útboðsbanki. 

Með rafrænu móttöku og úrvinnslukerfi er hægt að annast stóran hluta öflun tilboða við 

innkaup hins opinbera með útboðsaðferðum. Þar væri á einu og sama vefsvæðinu auglýst 

eftir tilboðum í innkaup hins opinbera, aðgangur að tilboðsgögnum, umsýsla, móttaka 

tilboða með rafrænum auðkennum og mat tilboða eða þeirra hluta sem eru á stöðluðu 

formi. Slík kerfi eru rekin víða í grannríkjum Íslands og nægir að horfa til sambærilegra 

kerfa við uppsetningu í þessu tilfelli (Doffin, 2010). 

Ávinningurinn af innleiðingu gæti verið umtalsverður. Helsti ávinningurinn yrði hið 

auðvelda og handhæga aðgengi sem markaðurinn hefði að opinberum útboðum og 

innkaupum þar sem öll umsýsla gæti farið fram á netinu. Þá er ekki síður aukið jafnræði 

og gagnsæi þar sem allar upplýsingar eru svo að segja uppi á borðinu. Auðvelt aðgengi 

að viðskiptum myndi leiða til fleiri tilboða sem svo aftur leiðir til aukinnar 

verðsamkeppni og þar með lægra verðs. Tækifæri eru fyrir stjórnendur útboða hvort 

heldur hjá ríki, veitustofnunum eða sveitarfélögum sem í dag vinna hver í „sínu horni“ ef 

svo má segja, því með slíku rafrænu kerfi gætu þeir sameinast um einn útboðsvettvang 
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og fengið tækifæri til að endurskoða eigin vinnuferla, samræma þá milli stofnana og gera 

þá einsleitari og opinber innkaup öruggari. Samræmt verklag hjá hinu opinbera við gerð 

útboðsgagna og mat tilboða sem ekki er raunin í dag en slíkt myndi eflaust auka 

trúverðugleika bjóðenda á að jafnræði og gagnsæi réði við úrvinnslu og mat tilboða 

sinna. Tvískráning gagna myndi minnka og skjölum fækka. Þess í stað vær stuðst við 

forskráðar upplýsingar, staðlaða texta og gátlista sem yrðu aðgengilegri og útboðsgögn 

öll öruggari og samræmdari stofnana í millum.  Með þessu væri mögulegt að endurnýta 

gögnin sem gæfi kost á sameiginlegri úrvinnslu annarra  verkefna hvort heldur smærri 

eða stærri, hjá fjölda innkaupaaðila innan stjórnsýslunnar.   

Rafrænir gagnvirkir útboðsvefir þar sem hægt er að sækja útboðsgögn og skila inn 

tilboðum og annast allan málarekstur á netinu eru starfræktir í einni eða annarri mynd í 

öllum aðildarríkjum Evrópubandalagsins nema á Grikklandi og Íslandi og eru þess utan 

bæði þekktir og notaðir víða annarsstaðar í heiminum.  Rafrænn útboðsbanki gæti nýst 

bæði sem miðlægur upplýsingavefur þar sem bjóðendur fengju á einum stað yfirlit um öll 

fyrirhuguð opinber útboð á landinu og sem gagnvirkur innkaupavettvangur fyrir jafnt 

stærri sem smærri innkaup hvort heldur útboðsskyld eða ekki.  Fyrirkomulag og rekstur 

slíkra útboðsvefja getur verið með ýmsu móti en í þessu verkefni er honum stillt upp sem 

miðlægum innkaupavettvangi fyrir ríki og sveitarfélög en ekki farið nánar í skilgreiningar 

á tæknilegum lausnum né viðfangsefnum enda slíkt einungis útfærsluatriði á fjölbreyttum 

möguleikum sem framkvæmdaaðilum stendur til boða. Í þessu tilviki rannsóknar er 

miðað við einn miðlægan útboðsvef með gagnvirkri málsmeðferð fyrir ríki og 

sveitarfélög en veitustofnunum haldið utan við til að byrja með, enda gilda um þau önnur 

innkaupalög og því ekki ástæða til að flækja ferlið í byrjun, en vissulega bjóða þeim 

aðgengi síðar. Til greina kæmu ýmsar útfærslu á rekstri og hægt er að útfæra þær ágætum 

árangri þar sem hver stofnun hefði sitt heimasvæði, eða allur málarekstur væri á einum 

stað þó einungis væri sameinast um eitt miðlægt svæði fyrir útboðstilkynningar. Varast 

bæri þó að kæfa verkefnið í fæðingu með slíkum aukaatriðum. 

7.2 Aðferðafræði 

Unnið er eftir aðferðafræði SCM en útgangspunktur greiningar er umgjörð laga og reglna 

sem mótar m.a. starfsemina. Á grundvelli greiningar á regluverki er litið til þess hvaða 

kostnað fyrirtæki og einstaklingar (þátttakendur/ bjóðendur) bera í samskiptum við 

opinbera aðila. 
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7.2.1 SCM  byggir á stöðlun aðgerða á grunni upplýsingakrafna 

Til þess að SCM mælingar geti verið samanburðarhæfar milli málaflokka eru mælingar 

staðlaðar þannig að sambærilegar aðgerðir einstaklinga við að uppfylla upplýsingakröfur 

eru meðhöndlaðar með sama hætti. Þannig er gert ráð fyrir nokkrum tegundum aðgerða 

sem eru kostnaðarmældar með sambærilegum hætti fyrir sambærileg tilvik. 

7.2.2  Upplýsingakröfur 

SCM líkanið byggir á þeirri forsendu að allar aðgerðir einstaklinga eða fyrirtækja séu 

rekjanlegar til tiltekinna reglna. Það eina sem er tíma- og kostnaðarmælt í líkaninu eru 

því aðgerðir fyrirtækja eða einstaklinga. 

SCM byggir alfarið á aðgerðabundinni kostnaðarmælingu (e. Activity Based Costing). 

Það þýðir að þeir þættir einir eru teknir til mælingar sem tengjast beinum aðgerðum 

einstaklinga. Það er lykilforsenda í SCM að aðeins er reynt að tímamæla aðgerðir 

einstaklinga og meta beinan kostnað sem þeim tengjast. Allar aðgerðir sem eru 

kostnaðarmældar eru raktar til upplýsingakrafna. Uppbygging SCM hvílir á þeirri 

forsendu að aðeins þær aðgerðir eru tímamældar sem eiga rót sína í upplýsingakröfu.  

Þannig rekur líkanið sig frá upplýsingakröfum sem byggðar eru á opinberu regluverki til 

aðgerða einstaklinga.  

Í þessu verkefni var byggt á viðtölum við bæði þátttakendur og stjórnendur sem veita 

þjónustuna og mat lagt á áhrif breytinga á kostnað vegna reglubyrði miðað við tvo 

tímapunkta, „fyrir“ og „eftir“  innleiðingu rafræns stjórnsýslukerfis og með því metin 

hugsanleg kostnaðarbreyting notenda þjónustunnar og áhrif tiltekinna breytinga á kostnað 

innra í starfi hins opinbera.  Útboð eru skilgreind í lögum nr. 65/1993 um framkvæmd 

útboða að kaupandi leitar skriflegra, bindandi tilboða í verk, vöru eða þjónustu sem verið 

er að bjóða út.  Tilboðanna er aflað frá fleiri en einum aðila, samkvæmt sömu 

upplýsingum og innan sama frests. Öll fyrirtæki geta tekið þátt í opinberum útboðum 

uppfylli þeir skilmála og kröfur útboðsgagna.  

Upphaf þátttöku í opinberum útboðum hefst venjulega með því að væntanlegur bjóðandi 

vaktar auglýsingar um fyrirhuguð útboð hjá hinu opinbera í fréttamiðlum, sækir 

útboðsgögn á viðkomandi afgreiðslustað, kynnir sér útboðsgögn og skilar inn skriflegu 

tilboð á tiltekin stað, hafi bjóðandi á annað borð áhuga á þátttöku eða uppfyllir kröfur og 
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áskilnað útboðsgagna. 61 Um opinber útboða gilda lög um opinber innkaup og 

fyrirtækjum og einkaaðilum sem hyggjast taka þátt í opinberum útboðum ber að uppfylla 

skilgreinar hæfiskröfur óháð eðli  og umfang þess sem boðið er út hvort heldur er um að 

ræða vöru, verk eða þjónustu. Þá hefur framkvæmdaaðili útboðs heimild til að hafna 

bjóðendum uppfylli þeir ekki skilgreindar kröfur eða reynist þær ekki fullnægjandi.  

Markmið sem lagt var upp með: 

• Meta hvort gagnvirk  rafræn  samskipti í útboðum á vegum hins opinbera  leiði til 

lækkunar á kostnaði bjóðenda/ þátttakenda 

• Meta hvort gagnvirk  rafræn  samskipti í útboðum á vegum hins opinbera  leiði til 

lækkunar á kostnaði innkaupastofnana hins opinbera. 

• Innkaupastofnun ríkisins, Ríkiskaup, bjóða upp á niðurhal útboðsgagna af netinu, 

sama gildir þó ekki um alla útboðsaðila hins opinbera. 

• Miðað er við útboð á vegum Ríkiskaupa, Vegagerðina, Framkvæmdasýslu Ríkisins, 

Siglingastofnun og sveitarfélagsins Reykjavíkurborg en fullyrða má að eitt og sama 

vefviðmót (portal) gæti þjónað þeim öllum.  

• Í þessu verki er viðfangsefnið fyrst og fremst að mæla mögulegan ábata fyrir 

þátttakendur og notendur við innleiðingu á gangvirkum rafrænum útboðsvef  (rafræn 

samskipti með forskráðum gögnum og upplýsingum) sem unnt væri að innleiða  

• Ekki er lagt mat á kostnað né tæknilegar útfærslur vegna innleiðingu á rafrænum 

útboðsvef. 

• Forsenda í þessu dæmi er að leggja til meiri formfestu við opinber útboð en ríkir hjá 

framkvæmdaaðilum með því að áskilja hið opinbera eigi ekki viðskipti við aðra 

þátttakendur en þá sem eru í skilum um lögákveðin opinber gjöld, 

lífeyrissjóðsiðgjöld og skil ársreikninga til hins opinbera. Ætla mætti að hér væri 

aukin stjórnsýslubyrði, en sú er ekki raunin heldur þvert á móti hvatt til aukins 

lögskilnaðar þátttakenda og þar með jafnræði og gagnsæi meðal bjóðenda í 

opinberum útboðum. 

• Um eftirlit með greiðslu lífeyrisiðgjalda er vísað til 1. mgr. 6. gr. laga nr. 129/1997 

um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða segir „Ríkisskattstjóri 

skal hafa með höndum eftirlit með því að lífeyrisiðgjald sé greitt vegna hvers manns 

                                                 
61 Í tilviki Ríkiskaupa er hægt að hlaða niður útboðsgögnum í formi eyðublaða. Ekki er um gagnvirka 
rafræna málsmeðferð að ræða og því verður slíkt hagræði ekki reiknað hér sérstaklega til frádráttar þar sem 
eftir sem áður þarf að fylla út í eyðublaðið handvirkt og skila inn á viðeigandi afgreiðslustað.  
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sem skyldutrygging lífeyrisréttinda nær til“. Í 2. mgr. sömu laga segir 

„Lífeyrissjóðum og aðilum skv. 3. mgr. 8. gr. er skylt að tekjuári liðnu að gera 

ríkisskattstjóra grein fyrir því iðgjaldi til öflunar lífeyrisréttinda sem greitt hefur 

verið til þeirra fyrir hvern rétthafa á því ári.“  

• Um skil ársreikninga kemur fram í 1. mgr. 109. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga 

„Eigi síðar en mánuði eftir samþykkt ársreiknings, þó eigi síðar en átta mánuðum 

eftir lok reikningsárs, skal félag skv. 1. gr. senda ársreikningaskrá ársreikning sinn, 

sbr. 3. gr., ásamt áritun endurskoðenda eða skoðunarmanna og upplýsingar um 

hvenær ársreikningurinn var samþykktur.“ 

• Um Lög nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda segir í 2 mgr. 20. gr. 

„Greiðslur skv. 1. mgr. skal inna af hendi til gjaldheimtu eða annars 

innheimtuaðila... Ríkisskattstjóra er heimilt að setja reglur um rafræn skýrslu- og 

greiðsluskil vegna staðgreiðslu opinberra gjalda“ 

Upplýsingar um framangreindan lögskilnað eru vistaðar hjá Ríkisskattstjóra eða 

viðkomandi sýslumannsembættum á Íslandi og því einfalt væri  reglum eða lögum 

breytt þannig að tengja mætti forskráðar upplýsingar inn í væntanlegt rafrænt viðmót 

eða útboðsvef opinberra aðila, sem könnun sem hér er framkvæmd gerir ráð fyrir. Slíkt 

ætti, ef eitthvað er, að vekja áhuga innheimtuaðila til samstarfs með opinberum 

innkaupaaðilum sökum aukinnar áherslna á lögskilum fyrirtækja. 

7.3 Útgangspunktur athugunar og verkefnisafmörkun 

7.3.1 Mælingar á ytri kostnaði 

Við mælingu á ytri kostnaði var lagt upp með að leggja mat á hvaða áhrif innleiðing 

gagnvirks rafræns útboðsbanka (rafrænt skráningarkerfi) myndi hafa á kostnað fyrir 

notendur þjónustunnar. Gengið er út frá þeirri forsendu að slíkur útboðsbanki væri með 

forskráðar upplýsingar og tengingu við Ríkisskattstjóra (RSK) um þau atriði sem 

útboðsskilmálar gera til hæfi þátttakenda og eiga uppruna sinn í lögum varðandi skil á 

opinberum greiðslum, lífeyrisiðgjöldum og ársreikningum. Þá er einnig gengið út frá því 

að í slíkum útboðsbanka væri hægt að slá inn allar tölulegar upplýsingar er varða 

tilboðsfjárhæðir, tilboðsskrár og tilboðsverðlista og hið rafræna kerfi framkvæmi villuleit 

og prófun. Kerfið myndi einungis veita móttöku tilboðum sem stæðust öll skilyrði um 
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hæfi en vísa frá öllum tilboðum eða þátttakendum sem ekki standast þær kröfur (í 

samræmi við áskilnaður útboðsgagna).  

• Við það kostnaðarmat var lagt mat á: 

– Þann kostnað sem einstaklingar bera í núverandi starfsumhverfi.  

– Áhrif innleiðingar á tilteknum rafrænum aðgerðum til lækkunar á þeim 

kostnaði. 

• Þannig var lögð áhersla á að meta vænta arðsemi innleiðingar á nýju verklagi og 

upplýsingakerfa. 

7.3.2 Mælingar á innri kostnaði  

Við kostnaðarmælingar í innra starfi við mat og umsýslu tilboða var meginreglu SCM 

líkansins fylgt, sem felst í að tíma- og kostnaðarmæla stakar aðgerðir.  Hér var einkum 

litið til mælanlegra þátta við mat tilboða þ.e. yfirferð, villuprófun, óskað skýringa og 

viðbótargagna, skráning tilboða og samanburður tölulegra upplýsinga einingaverða þ.m.t. 

tilboðsskrár og verðlistar og tíðni leiðréttinga. Reynt var að meta áhrif aukinnar stöðlunar 

skráninga og villupróf samfara innleiðingu á rafrænum þjónustukerfum á innri kostnað. 

Gert er ráð fyrir að aukin stöðlun skráninga og villupróf samfara innleiðingu á rafrænum 

þjónustukerfum muni hafa áhrif til lækkunar. 

7.3.3 Afmörkun 

• Það er vitað að stærsti hluti tilboðsgerðar fer í að svara tæknilegum kröfu og 

þarfalýsingum þess sem kaupa skal og nota á til fullnustu kaupanna. Slíka vinnu er 

hinsvegar ekki hægt að staðla og er því ekki viðfangsefni í þessu verkefni.  

• Þetta viðfangsefni snýr einvörðungu að mælingu kostnaðar við fullnustu hæfiskrafna 

sem gerðar eru til bjóðenda og erindisrekstur því tengdu ásamt vöktun, öflun og 

útfyllingu tilboðseyðublaða og skil tilboða til framkvæmdaaðila opinbers útboðs. 

7.3.4 Framkvæmd 

Atburðir    Fjöldi/ Kostn.    Skýring 

Áætlaður fjöldi útboðsverka á ári       400 Fjöldi útboða miðar við árið 2008 hjá ríki, Reykjavíkurborg og sveitarf. 

Fjöldi þátttakenda/bjóðenda á ári    2.400 Að meðaltali 6 bjóðendur í 430 útboðum Vegagerðar yfir 4 ára tímab. 

Hlutfall keyptra útboðsgagna á ári       50% Alla jafna eru útboðsgögn seld nema hjá Ríkiskaupum  (sem eru 50%). 

Kostnaður við útboðsgögn    3.000 Meðalverð útboðslýsinga hjá Vegagerð, Reykjavík og FSR 

Kostnaður við ferðir til og frá útboðsaðila       600 Verð miðast við strætófargjald í sept 2010 (tvær ferðir) 

Tímagjald fyrir þátttakanda útboðs    2.580 Skv. Hagstofu er þetta meðaltalstímakaup á Íslandi 2010 
 

Mynd 30. Þátttaka í opinberum útboðum 

Mat á fjölda tilboða og þátttakenda þeim tengdum á ári (sjá mynd nr. 30) 
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• Útboð á ári um 400 talsins. Samkvæmt upplýsingum frá Ríkiskaupum, 

Framkvæmdasýslu ríkisins, Vegagerðarinnar, Siglingastofnunar, Reykjavíkurborg og 

sveitarfélögum fjöldi útboða vöru, þjónustu og framkvæmda árið 2008 um 400 

talsins.62  

• Um 2.400 bjóðendur taldir hafi tekið þátt árið 2008. Miðað er við 430 útboð hjá 

Vegagerðinni á tímabilinu 2004 – 2009 þar sem 6 bjóðendur að meðaltali tóku þátt 63 

• Kostnaður vegna ferða er reiknaður sem 1 klst fram og tilbaka með almenningsvagni 

(strætó) en fargjald er kr. 28064 (miðað við skiptimiða sem gildir í klukkustund) 

• Útboðslýsingar og tilboðsgögn eru ekki afhent endurgjaldslaust í öllum tilvika. Hér 

er miðað við kr. 3.000 pr. útboðslýsingu í 50% tilvika útboða (fært því inn í 

reiknilíkan sem kr. 1.500) 65.   

Verklag við greiningu og afmörkun 

• Í þessu verkefni verður tekið mið af ferli við öflun útboðsgagna,m útfylling þeirra, 

uppfylling hæfiskrafna og skil tilboða til viðkomandi innkaupastofnunar eða 

framkvæmdaaðila útboðs. 

Mat á einingaverði / tímagjaldi þátttakenda í opinberu útboði 

• Tímagjald er reiknað út frá gögnum Hagstofu um meðaltals-mánaðarlaun í 

hagkerfinu árið 2008 sem var 355 þúsund krónur á mánuði (Hagstofa, 2010).  

• Tímagjald í þessu samhengi er krónur 2.580,- og fremst viðmiðunargildi til að draga 

fram verðmæti þess tíma sem fyrirtæki verja við að uppfylla upplýsingakröfu. Við 

útreikning þessa tímagjalds er lagt upp með meðaltals mánaðarlauna í hagkerfi 

Íslands árið 2008 að viðbættum stjórnunarkostnaði (e. overhead) eða 25%  skv. 

aðferðafræði SCM (SCM Manual: 2007, 19)  

• Tímagjald er því með eftirfarandi útreikningi: Meðalstalsmánaðarlaun 355.000 + 

25% stjórnunarkostnaður = 443.750,- deilt með 172 klukkustundum = 2.580,- pr. 

klst.   

• Tímagjald í þessu samhengi hefur fyrst og fremst viðmiðunargildi.  

 

                                                 
62 Til staðfestu má benda á yfirlit fjölda framkvæmdaútboða í kafla 5 í ritgerð en við það bætast öll 
útboðsverkefni Ríkiskaupa og tilfallandi verkefni sveitarfélaga. 
63 Samkvæmt upplýsingum Gísla Gíslasonar 09.09.2010 voru 6 -7 bjóðendur að meðaltali árin 2004 -2009. 
Því til staðfestu er hægt að skoða allar tilkynningar um opnunarfundi útboða og vistað er á heimsíðu 
Vegagerðarinnar en þar kemur fram fjöldi þátttakenda í hverju útboði. 
64 Fargjald miða við útsöluverð hjá Strætó í nóvember 2010 
65 Meðalverð útboðsgagna hjá Ríkiskaupum í nóvember 2010. 
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Tenging upplýsingakrafna við lög í ferlinu 

Heimild til að krefjast eftirfarandi upplýsinga með tilboðum bjóðenda í opinberum 

útboðum. 

• Lög um opinber innkaup nr. 84/2007. 

• Lögum um framkvæmd útboða nr. 65/1993 

• Reglugerð nr. 230/2010 um breytingar á viðmiðunarfjárhæðum fyrir útboðsskyld 

kaup á vörum, þjónustu og verkum. 

Þessar lagalegur forsendur eru setta inn í líkan sem sýnt er í mynd 33. merktar Uk1 – 

Uk4. 

Samantekt skilyrða 

• Samkvæmt 3. gr. laga nr. 65/1993 3. gr. skal auglýsa almenn útboði í blöðum, 

útvarpi eða með öðrum almennum hætti þar sem fram kemur hvar og hvenær 

útboðsgögn eru til afhendingar. (Vöktun)  

• Samkvæmt 71. gr. laga nr. 84/2007 skal m.a. við mat þeirra tilboða sem koma til 

greina um gerð samnings skal eingöngu litið til gildra tilboða frá fyrirtækjum, sem 

ekki hefur verið vísað frá skv. 47. gr., og fullnægja kröfum um fjárhagslega getu. 

• Samkvæmt 66. gr. laga nr. 84/2007 skal skila tilboðum skriflega í lokuðu umslagi og 

undirrituð af þar til bærum aðila. Þessi upplýsingakrafa er hér merkt:  Uk – 1. 

• Samkvæmt 47. gr. í 2 mgr. f  liðar laga nr. 84/2007 er heimilt að útiloka fyrirtæki frá 

opinberum samningi ef fyrirtæki er í vanskilum með opinber gjöld eða sambærileg 

lögákveðin gjöld. Þessi upplýsingakrafa er hér merkt:  Uk – 2. 

• Samkvæmt 47. gr. í 2 mgr. e  liðar laga nr. 84/2007 er heimilt að útiloka fyrirtæki frá 

opinberum samningi ef fyrirtæki er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld eða 

sambærileg lögákveðin gjöld. Þessi upplýsingakrafa er hér merkt:  Uk – 3. 

• Samkvæmt 49. gr. laga nr. 84/2007 skal fjárhagsstaða fyrirtækis skal vera það trygg 

að það geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda. Þessi upplýsingakrafa 

er hér merkt:  Uk – 4. 

Sönnunarbyrði – upplýsingakröfur. 

• Sé fyrirtæki krafið um sönnun um þau atriði sem greinir í e- eða f-lið 2. mgr. skal 

eftirfarandi metið sem fullnægjandi sönnun: Vottorð gefið út af þar til bæru 

stjórnvaldi í viðkomandi ríki. 

• Að jafnaði getur fyrirtæki fært sönnur á fjárhagslega getu sína með því að leggja 

fram:  Endurskoðaða ársreikninga fyrri ára.(sjá ennfremur lög um ársreikninga) 
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Hér er lagt til að hið opinbera nýti ofangreindar heimildir í lögum sem meginreglu og ætli 

þannig bjóðendum sem vilja vera í viðskiptum við hið opinbera að þeir efni lögformlegar 

skyldur sínar gagnvart hinu opinbera. Færa má rök fyrir því að þau fyrirtæki séu líklegri 

til að standa við gerðan samning heldur en þau sem tregari eru til að efna slíkar skyldur. 

Þá eykur það jafnræði bjóðenda ef þátttakendum sé ekki mismunað á þessum grundvelli. 

Þessar heimildir eru fyrir hendi í innkaupalögunum og með því að nýta þær stuðlar hið 

opinbera að „heilbrigðum fyrirtækjarekstri“, og stuðlar þannig einnig að auknum 

lögskilum fyrirtækja og minnkar áhættu hins opinbera sem samningsaðila. Sem dæmi 

ætti ekki að semja við fyrirtæki undir gjaldþrotaskiptameðferð enda fyrirséð þau muni 

vart rækja samningsskyldur sínar um ókomna framtíð. 

7.3.5 Ferill frá sjónarhóli notenda 

Innlögn tilboða – Lýsing á tilboðsferli fyrirtækja hjá innkaupastofnun 

SCM byggir á því að líta á samskipti notenda opinberrar þjónustu í samskiptum við 

stjórnvöld. Hér á eftir er sett fram röð þeirra aðgerða sem fyrirtæki eða lögaðili sem 

hyggst gera tilboð í opinberu útboði hefðbundnum hætti  stendur frammi fyrir en ferillinn 

er mótaður af opinberu regluverki.  Mat á ytri kostnaði tekur mið af þeim breytingum 

sem aðgerðir gagnvart þátttakendum í opinberum útboðum gætu haft til minnkunar 

umsýslu og tíma sem í dag er varið við tilboðsgerð. Hér var tilgangurinn að kanna 

reglubyrði í opinberri stjórnsýslu og meta reglukostnað og reglubyrði sem 

upplýsingakröfur í opinberum útboðum leggja á þátttakendur. Til þess var hver þáttur 

tímamældur í því skyni að nota hann hér síðar til samanburðar (mynd nr. 31) þar sem 

mældur er tími í núverandi ástandi og á móti tíma sem sama ferli myndi taka í rafrænu 

kerfi, en samanburðurinn er sýndur á mynd 32. 

Til nánari útskýringar er reglukostnaður skilgreindur hér sem allur sá tími og fyrirhöfn 

sem það tekur notanda / þátttakanda opinberrar þjónustu að uppfylla skilgreinda 

upplýsingakröfu. 

Viðtöl við bjóðendur/ þátttakendur í opinberum útboðum 

Til að meta hversu langan tíma að jafnaði það tekur að sinna umsýslu og tilboðsgjöf í 

opinberum útboðum að meðtöldum öllum málarekstri við öflun staðfestinga og vottorða 

á hæfi þátttakanda var leitað til reyndra þátttakenda í opinberum útboðum og lagðar fyrir 

þá spurningar.  Þessir aðilar voru eftirfarandi fyrirtækjum; Rekstrarvörum ehf, Olís, 

Vistor, Tandri ehf og Fastus ehf, sem eru umsvifamikil á opinberum útboðsmarkaði. 
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Viðmælendur voru beðnir um að tilgreina aðeins þann tíma sem er “staðlaður” þ.e. ekki 

þann tíma sem tekur að kynna sér útboðslýsingu eða afla tilboða í það sem óskað er til 

kaupa, heldur þau atriði sem varða upplýsingakröfu (formkröfur) og tíma sem slíkur 

málarekstur felur í sér s.s. að sækja og senda gögn, fara á afhendingarstað o.þ.h. 

Niðurstöður viðtala við þátttakendur í opinberum útboðum 

Hjá þátttakendum komu fram ýmis sjónarmið og ágætar tillögur og ábendingar um það 

sem betur mætti fara til einföldunar ýmissa ferla og uppfyllingu krafna og var tekið tillit 

til þess í þessum niðurstöðum.  Fram kom að meðaltali tæki um 13 klukkustundir að 

undirbúa útboð miðað við þær forsendur sem könnunin tekur til samkvæmt eftirfarandi: 

Vöktun útboða – 1 klst. (60 mínútur) 

Lagt var gróft mat á tímamælingu þessara þátta byggt á mælingum sem fram komu í 

þessum viðtölum en fram kom að talsverður tími færi í að vakta fyrirhuguð opinber 

innkaup hjá hinu opinbera. Bæði var að þó svo oftast væru þessar tilkynningar auglýstar í 

Morgunblaðinu þá væru einnig tilfelli sem þær væru auglýstar í Fréttablaðinu en ekki í 

Morgunblaðinu. Slíkt gæti verið ruglingslegt og krefðist því af þátttakendum að þeir 

keyptu áskrift að Morgunblaðinu og vakti sífellt báða þessa miðla, ella gætu þessar 

auglýsingar farið fram hjá þeim enda yfirleitt aðeins tilkynnt um þær einu sinni eða 

tvisvar. Kom fram að flestir aðilar hefðu á einum tíma eða öðrum misst af útboðum sem 

þeir gjarna hefðu viljað taka þátt í.  Tími áætlaður í þennan lið 1. klst. 

Öflun útboðsgagna – 1 klst. (60 mínútur) 

Fram kom að þó svo engar athugasemdir væru gerðar við því að þurfa að sækja 

útboðsgögn á afgreiðslustað var þó kvartað yfir að upplýsingar í fréttablöðum væru rýrar 

og því þyrfti stundum að gera sér ferð til að kynna sér betur útboðslýsingar í því skyni að 

vita hvort viðkomandi útboð væri á áhugsviði væntanlegs bjóðanda. Væri betur ef í stuttri 

tilkynningu sem birt er um viðkomandi útboð væri tilvísun t.d. í vefsvæði þar sem lesa 

mætti ítarlegri lýsingu svo ekki þyrfti að gera sér ferð að ónauðsynjalausi í afgreiðslu 

útboðsaðila til að sækja útboðsgögn.  Greiðsla fyrir útboðslýsingar er inna af hendi hjá 

flestum útboðsaðilum, almenn ánægja var þó með að Ríkiskaup bjóða þátttakendum að 

hlaða niður útboðslýsingum af vefsvæði sínu án endurgjalds. Að sækja útboðsgögn á 

afgreiðslustað var hér metin 1 klst.    
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Útfylling á eyðublöðum og tilboðsskrám - 6 klst. (360 mínútur) 

Fram kom að mismikill tími færi í það hjá þátttakendum að fylla út í tilboðseyðublöð og 

tilboðsskrár og tilfallandi eyðublöð.  Mjög mikill munur gat verið eftir því á hvaða svið 

vöru eða þjónustu viðkomandi þátttakandi starfaði. Þannig var í nokkrum tilvika talið allt 

að tveir til þrír dagar gætu farið í hönnun, forritun flókinna ritvinnslu- eða excel-skráa 

með tilheyrandi innslátt vegna tilboðs- og magnskráa eða verðkarfa sem gerðar eru 

kröfur um t.d. í framkvæmdaútboða eða flóknum rekstrarvöruútboðum þar sem óskað er 

verða í vörur sem skipta hundruðum tegunda s.s. hreinlætisefni, húsgögn, fatnað o.s.frv.  

Til bóta væri er þátttakendur fengju slíkar töflur forritaðar og hannaðar svo þeir þyrftu 

ekki sjálfir að útbúa eigin ritvinnslu- og reikniskrár og þannig lágmarka áhættu af því að 

gera einhvern formgalla við útfærslu slíkrar framsetningar. Slík eyðublöð gætu verið 

forunnin og samræmd úr hendi framkvæmdaaðila útboðs og til þess fallið að auka 

þægindi og öryggi við tilboðsgerð þátttakenda og auka gagnsæi og þar með jafnræði 

bjóðenda við tilboðsgerð. Tími sem áætlaður var fyrir útfyllingu formkrafna, eyðublaða 

og tilboðsskráa var áætlaður um 6 klst.    

Afstemming og skil tilboða – 2 klst. (120 mínútur) 

Fram koma að ekki mætti vanmeta þann tíma sem tæki að fara endanlega yfir 

tilboðsgögn og samlesa við útboðslýsingar áður en tilboð eru endanlega send inn til 

útboðsaðila. Tími áætlaður við að yfirfara tilboðsgögn með samlestri við útboðsgögn 

áætlaður um 1 klst. 

Tími sem fer í að skila tilboði á viðkomandi opnunarstað tilboða áætlaður 1 klst og er þá 

reiknað með að viðkomandi bjóðandi sitji opnunarfund þegar öll tilboð eru lesin upp og 

móttekin. 

Öflun vottorða vegna upplýsingakrafna – 3 klst. (180 mínútur) 

Gerð er krafa um hæfi til þátttakenda í opinberum útboðum en undir þennan lið fellur 

allur málarekstur og umsýsla við að afla vottorða og eða staðfestinga til fullnustu 

upplýsingarkröfur s.s. hæfi þátttakanda. Fram kom hjá þátttakendum að þessari kröfu 

væri í mismiklum mæli framfylgt hjá einstökum útboðsaðilum en þannig væri í 

framkvæmdaútboðum þessara upplýsinga ekki óskað fyrr en eftir að búið væri að velja 

samningsaðila en í vöru og þjónustukaupum  til dæmis hjá Ríkiskaupum væri þess alltaf 

krafist að þátttakendur sýndu fyrirfram að þeir uppfylltu þessa kröfu með því að skila 

staðfestingum þar að lútandi með tilboði, ella væri þeim vísað frá tilboði. Fram kom að 

almennt væri ekkert því til fyrirstöðu að afla skjala eða vottorð sem sýndi fram á 
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staðfestingu fyrir greiðslu opinberra gjalda og lífeyrissjóða, almennt væri hægt að fá 

þessi gögn send á viðkomandi starfstöð eða sækja sjálfur þessar upplýsingar og fá þær 

undirritaðar og staðfestar hjá viðkomandi yfirvaldi og væri slíkt án endurgjalds. Hvað 

ársreikninga varða ættu þeir alla jafna að liggja fyrir um mitt næsta ár sem þeir varða, en 

ef ekki væri hægt að fá staðfestingu hjá t.d. löggiltum endurskoðanda um fjárhagsstöðu 

fyrirtækis. Slíkt hefði þó alltaf í för með sér einhvern aukalegan kostnað. Tími sem 

áætlaður var fyrir skil á opinberum gjöldum var 1 klst, og hið sama fyrir staðfestingar á 

lífeyrisiðgjöldum (1 klst) og skil á ársreikninga (1 klst.).   

Innlögn tilboða Staðan í núverandi ástandi – myndræn framsetning 

 

Ábati innleiðingar rafrænna kerfa 

Í tengslum við þessa arðsemikönnun var kannað hvort raunhæft væri að smíða eða kaupa 

rafrænt stjórnsýslukerfi á borð við rafrænan útboðsbanka sem stytt gæti þann tíma og 

fyrirhöfn sem núverandi fyrirkomulag við móttöku tilboða í opinberum útboðum leggur á 

bjóðendur.  Í því skyni var samband við tvo sérfræðinga á sviði rafrænna kerfislausna þá 

Bjarna Júlíusson tölvunarfræðing hjá Framnesi ehf og Guðmund H. Kjærnested 

verkfræðings, framkvæmdastjóra Rekstrarfélags Stjórnarráðsbygginga.  Lýst var 

fyrirhugðum aðgerðum sem væntanlegt stjórnsýslukerfi átti að uppfylla og óskað álits 

hvort raunhæft væri að ganga út frá því að slíkt kerfi gæti verið sá tímasparnaður sem 

Sá tími sem fer í málarekstur og umsýsla við  öflun vottorða og 
staðfestinga til fullnustu upplýsingarkrafna um hæfi þátttakanda. 

Sá tími sem tekur að vakta og kynna sér auglýsingar um 
áhugaverð útboð meðal mismunandi fréttamiðla 

Tími sem fer í yfirferð og villuprófun tilboða m.t.t. áskilnaðar 
útboðsgagna um tölulega framsetningu og hæfiskröfur.

Sækja útboðsgögn

Fylla út eyðblöð og 
tilboðsskrár

Öflun vottorða

Skil á tilboði

Vöktun útboða

Sá tími sem fer í útfyllingu tilboðsfjárhæða og tilboðsskráa auk 
staðfestinga og upplýsingakröfur aðrar en hæfi.

Sá tími sem það tekur fyrir þátttakanda að fara frá eigin starfstöð 
og sækja útboðsgögn á afgreiðslustað útboðsaðila.

Sá tími sem tekur að fara á móttökustað útboðsaðila   
skila inn formlegu tilboði og sitja opnunarfund.

Afstemming 
og villuprófun
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forsendur þessarar könnunar gengur út á að stöðluð umsýsla og skil tilboða gæti farið úr 

15 tímum niður í 1,5 tíma.   

Meðal forsendna sem þeir gengu út frá voru að fyrir utan tíma sem tekur að lýsa tilboði í 

vöruna sjálfa (sem ekki er lagt mat á hér) þurfi allir bjóðendur að uppfylla ákveðnar 

formkröfur sem eru „staðlaðar“ svo sem innsláttur tölugilda en einnig upplýsingakröfur 

um hæfi bjóðenda sem hægt væri að sækja upplýsingar um til RSK og eru 3 atriði: 

Staðfest skil opinberra gjalda, lífeyrisiðgjalda og skil ársreiknings í ársreikningaskrá.  

Svör þeirra voru á þann veg að í sjálfu væri vel unnt að smíða rafrænt gagnvirkt kerfi sem 

tekur við tilboðum þannig að bjóðendur gæti unnið tilboðsgerð alla í tölvubúnaði sínum 

og sent rafrænt til kaupanda.  Tæknilega væri slík útfærsla ekki flókin.  

Í fyrsta lagi þyrfti að setja upp einhverskonar auðkennis- og aðgangskerfi, til að tryggja 

að einungis þar til bærir aðilar fengju leyfi fyrir aðgang að þeim upplýsingum sem þyrfti í 

tengslum við rafræn tilboð (t.d. upplýsingar um fjárhagslega stöðu og greiðslustöðu hjá 

lífeyrissjóðum og skattayfirvöldum). Slík auðkenniskerfi mætti hugsa á tvenna vegu. 

Einfaldari útfærsla væri að nýta „skattalykil“ sem einstaklingum og lögaðilum er úthlutað 

af Ríkisskattstjóra. Ýmsir hafa til dæmis farið þá leið, s.s. LÍN. Flóknari útfærslan væri 

sú að nota sérstaka rafræna auðkennislykla sem bjóðendur myndu sækja um, en slík 

útfærsla væri tímafrekari og óhagkvæmari. 

Í öðru lagi þyrfti að útfæra hugbúnað þar sem slá mætti inn tilboðsupplýsingar 

(grunnverð, lýsingar á boðnum einingum eða tilvísanir í slíkar lýsingar o.fl.).  

Í þriðja lagi væri nauðsynlegt að hugbúnaðurinn myndi sækja forskráðar upplýsingar sem 

eru til staðar hér og þar í „kerfinu“ (greiðslustaða gagnvart lífeyrissjóðum, greiðslustaða 

með opinber gjöld, að ársreikningur hafi verið lagður inn hjá RSK, upplýsingar um 

stjórnendur og stjórnarmenn o.fl.) Í kjölfarið gæti hugbúnaðurinn metið hæfi bjóðandans 

og látið vita hvort bjóðandi uppfylli öll forskilyrði útboðsins. 

Í fjórða lagi þyrfti hugbúnaðurinn að gefa notendum staðfestingu á að gögn hefðu verið 

send inn og notendur þyrftu að sjá stöðu tilboðs síns á hverjum tíma. 

Hugbúnað af þessum toga mætti vel útfæra. Hinn tæknilegi þáttur er ekki flókinn og 

samskiptakerfi eins og hér er lýst hafa þegar verið sett upp í öðrum geirum hérlendis svo 

sem hjá RSK, Tollstjóra ofl.  Búnaðurinn þyrfti vefþjónustulausn sem tæki við tilboði og 

gæti kallað eftir upplýsingum héðan og þaðan úr „kerfinu“ eftir því sem við á. Að mati 

tölvunarfræðings sem mikla reynslu hefur að slíkri hugbúnaðargerð, þá gæti 

heildarkostnaður við einfalda og skilvirka lausn eins og hér um ræðir, numið 4 – 6 
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milljónum króna. Lausnin myndi byggja á stöðluðum einingum eftir því sem kostur er en 

vissulega væri þörf á sérsmíði vegna ýmissa sértækra þátta. 

Að mati Bjarna Júlíussonar tölvunarfræðings, gæti sú vinna fyrir bjóðendur í rafrænu 

vefkerfi við að skrá grunnupplýsingar tilboðs verið um eða innan við 1 klst.  Hér væri um 

að ræða grunnfjárhæðir, tilvísanir í lýsingar á boðnum einingum, grunnupplýsingar um 

bjóðanda sem lausnin myndi síðan nýta til að sækja ýmsar stöður og upplýsingar um 

bjóðandann.  Að mati Guðmundar H. Kjærnested var gerður sá fyrirvari að þar sem 

kerfið væri ekki til staðar yrði erfitt að tímasetja nákvæmlega hversu lengi aðgerð við að 

skila inn tilboði tæki, því hönnun kerfisins hefði þar eitthvað að segja. Hinsvegar miðað 

við þær forsendur sem gefnar séu og tekið að auki tillit til skekkjumarka vegna 

ófyrirséðra tæknilegrar útfærslu á hönnun við einstök atriði s.s. uppflettingar í opinberum 

skrám, samanburður og vensl við kennitölum, innsláttur í „númeríska reiti“ auk 

villuprófana, megi eftir sem áður, miðað við 70-80 % skekkjumörk, að taki bjóðanda um 

1,5 klst að senda inn tilboðsgögn í slíku vefrænu kerfi.  

Út frá þessum skýringum og forsendum voru aðgerðir tímamældar miðað við að bjóðandi 

skilaði inn tilboðum með rafrænum hætti. Ætla má að kostnaður þátttakenda í opinberum 

útboðum minnki vegna margra þátta við innleiðingu rafræns umsýslukerfis. 

• Í þátttökuferlinu sparast tími við útfyllingu eyðublaða auk þess sem skil tilboða á 

netinu taka skamma stund. 

• Forskráðar upplýsingar er varða hæfi þátttakenda minnkar fyrirhöfn bjóðenda.  

• Forskráðar og læstar rafrænar tilboðsskrár (t.d. excel) sem færa einstök 

tilboðsverð í heildarniðurstöður og villuprófun tryggja að fleiri þátttakendur 

senda inn áreiðanlegri tilboð. Þar með getur engin sent inn tilboðsskrár sem ekki 

eru eins fram settar (excel/word eða handskrifaðar tilboðsfjárhæðir).  

• Þátttakendur vita það strax hvort tilboð þeirra séu gild að öðru leyti en varðar 

tilboðsverð og gæði, með því er tryggt jafnræði og gagnsæi. 

• Þátttakendur í opinberum útboðum þurfa ekki að eiga á hættu að tilboði verði 

vísað frá sem ógildu á grundvelli framangreindra upplýsingakrafna eftir að þau 

hafa verið opnuð. 

Í útboðbanka gætu notendur slegið inn tilboðsfjárhæðir í tilboðskrár eða verðkörfur og 

fengið  bráðabirgðaútreikning og villupróf. Þess er því að vænta að samfara aukinni 

notkun muni áreiðanleiki skráðra upplýsinga aukast og frávikum ógildra tilboða fækka. 

Tími sem áætlaður var að tæki fyrir bjóðendur að skila inn tilboðum rafrænt er metinn 
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1,5 klst. skv. eftirfarandi, en nánari sundurliðun er að finna á mynd 31. undir lið „eftir“ – 

ex – post.: 

• Vöktun útboða – 10. mínútur 

• Öflun útboðsgagna – 10. mínútur 

• Útfylling á eyðublöðum og tilboðsskrám – 50. mínútur 

• Afstemming og skil tilboða – 10. mínútur 

• Öflun vottorða vegna upplýsingakrafna – 15. mínútur 

7.4 Niðurstaða SCM mælinga - Hagræði bjóðenda 

Niðurstaða eftir framkvæmd tímamælingar skv. aðferðafræði SCM á því hve langan tíma 

það tæki venjulegan þátttakanda að ganga frá og senda fullnægjandi tilboð í opinberu 

útboði.  

A. Tímamæling í dag  ex - ante (sjá dálk “Núna” í töflu ) 

Mat á kostnaði “Núna” er ætlað að draga fram ástand í dag fyrir innleiðingu rafrænna 

móttöku tilboða. Við mælingu hér er gefin sú forsenda að engin útboðsgögn séu afgreidd 

rafrænt yfir netið eins og reyndin er hjá útboðsaðilum öðrum en Ríkiskaupum. 

Markmiðið er ekki að mæla kostnað af mikilli dýpt heldur fremur að sýna fram á 

notagildi SCM við að meta stjórnsýslubyrði og reglukostnað.  Niðurstöður mælinga voru 

þær að stöðluð þátttaka og umsýslu þátttakenda voru 13 klukkustundir eða 780 mínútur. 

Sjá mynd nr. 31. 

 
Mynd 31. Ferill aðgerða við tilboðsgerð bjóðenda 

Uppl. krafa Lög/reglug.Ferill tilboðs
Núna      

ex-ante
Eftir      

ex-post
# Regluverk Lýsing á aðgerð Mín.pr. mál Mín.pr. mál

Uk-1 L. 84/2007 Skil á tilboði 600 80

Vöktun útboðstilkynninga/auglýsinga 60 10

Sækja útboðsgögn og kynna sér kröfur 60 10

Eyðublöð útfyllt 120 5

Tilboðsskrá útfyllt, skjöluð og vistuð 240 50

Yfirferð og leiðrétting 60 5

Gögn send 60 0

Uk-2 L. 84/2007 Staðfest skil opinberra gjalda 60,00 5

Sækja stðfestingu RSK/Sýslum. og senda m. tilboði 60 5

Uk-3 L. 84/2007 Staðfest skil lífeyrisiðgjalda 60 5

Sækja staðf. RSK /stéttarfélag og senda m. tilboði 60 5

Uk-4 L. 84/2007 Staðfest fjárhagslegt hæfi 60 5
Sækja ársreikning  og senda m. tilboði 60 5

Samtals 780 95
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B. Tímamæling eftir ex post  (sjá dálk „Eftir“ í töflu)  

Mat á væntanlegu hagræði rafræns stjórnsýslukerfis „Eftir“ mögulega innleiðingu 

rafræns stjórnsýslukerfis (sjá dálk „Eftir“ í töflu) er gert ráð fyrir að stöðluð þátttaka og 

umsýsla bjóðenda fari niður í ca. 1,5  klukkustund. 

Túlkun niðurstaðna 

Sé borin saman tímamæling “Núna” og “Eftir” má samkvæmt þessu ætla að hægt sé að 

stytta tíma og kostnað úr 13 klukkustundum í 1,5 klukkustund og má leiða líkur að þó 

svo slíkur ábati sé talsverður í krónum talið megi ætla að áhrifin verði mun meiri og 

jákvæðari út á við hvað varðar jafnræði og gagnsæi í opinberum útboðum almennt. Þá 

ber að hafa í huga að breytingar sem af þessu kunna að stafa eru aðallega fólgnar í 

breyttum verkferlum fremur en kostnaði. 

7.4.1 Kostnaðar útreikningar 

Töflurnar hér að neðan sýna kostnaðarútreikning notenda við að eiga samskipti „núna“ 

og „eftir“ eftir hugsanlega innleiðingu rafrænnar þjónustu vegna þátttöku í opinberum 

útboðum sett fram samkvæmt aðferðafærði SCM líkansins. Til upprifjunar er hér birtar 

forsendur:  

Atburðir                Fjöldi  Skýring 

Áætlaður fjöldi útboðsverka á ári       400 Fjöldi miðar við útboð 2008 hjá ríki og Reykjavíkurborg 

Fjöldi þátttakenda/bjóðenda á ári    2.400 Að meðaltali á 4 ára tímabil í 430 útboðum  6 bjóðendur 

Hlutfall keyptra útboðsgagna á ári       50% 
Einungis í vöru og þjónustuútboðum Ríkiskaupa án 

endgj. 

Kostnaður við útboðsgögn    3.000 
Meðalverð útboðslýsinga hjá Vegagerð, Reykjavík og 

FSR 

Kostnaður við ferðir til og frá útboðsaðila       600 Verð miðast við strætófargjald í sept 2010 (tvær ferðir) 

Tímagjald fyrir þátttakanda útboðs    2.580 
Skv. Hagstofu er þetta meðaltalstímakaup á Íslandi 

2010 
 

Forsendur kostnaðarútreiknings vegna arðsemi er sýndur á mynd 32. en þar gefur að líta  

tvær töflur og kostnaður reiknaður út fyrir hverja upplýsingakröfu sem á uppruna sinn í 

lögum og eru fjórar talsins merktar UK1 til UK4.  

Tímagjald í útreikningi er miðað við laun pr mínútu. Þannig er tímagjald kr. 2.580 krónur 

reiknað niður í  43 krónur á mínútur í þessu líkani.  Ein klukkustund er reiknuð 60 

mínútur en svo umreiknað í heilar stundir í lið T. Sjá mynd nr. 32. 
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Mynd 32. Reglukostnaður fyrir og eftir innleiðingu útboðbanka  

7.4.2 Niðurstaða kostnaðarmælinga – Reglukostnaður og hagræði fyrir bjóðendur 

Samkvæmt því kostnaðarmati sem hér liggur fyrir sé dregin frá kostnaður „núna“ frá 

kostnaði „eftir“ má ætla að árlegur sparnaður vegna mögulegra aðgerða sem hér hefur 

verið teknar til skoðuna með SCM aðferðinni gæti skilað þátttakendum um 72 milljóna 

króna sparnað á reglukostnaði vegna hagræðingar og minnkunar stjórnsýslubyrða í 

opinberum útboðum. 

Sú fjárhæð er sett fram sem mismunur kostnaðar eins og hann er við núverandi ástand og 

hvernig hann er talinn verða miðað við forsendur væri umsýsla og málarekstur 

framkvæmdur með rafrænu stjórnsýslukerfi og forskráðum upplýsingum sem innleitt 

væri m.a. að erlendum fyrirmyndum.  Sá sparnaður væri tilkominn af því að þátttakendur  

gætu tekið þátt í opinberu útboði með meira öryggi og minni fyrirhöfn en  áður.  Ekki er 

reiknað í þessar tölu sá möguleiki ábata sem kostnaðarlækkun og minnkun fyrirhafnar 

þátttakanda gæti skilað í lækkun tilboðsverða fyrir kaupanda þ.e. hið opinbera.  Þá má 

ætla að fleiri þátttakendur muni taka þátt í opinberum útboðum sökum einföldu aðgengi 

að útboðsauglýsingum á einu vefsvæði og einföldu mótttökukerfi tilboða.  

7.5 Umsýslukostnaður framkvæmdaaðila útboða - innra hagræði  

Mat á innra hagræði tekur mið af þeim breytingum sem aðgerðir gagnvart stjórnendum 

vegna  bakvinnslu og innra starfi útboða vegna umsýslu og mat tilboða. Lagt er gróft mat 

á tímamælingu þessara þátta byggt á mælingum þar sem rætt var við aðila sem starfa við 

Viðfangsefni:  Þátttaka í opinberu útboði - "Núna"
Uk Lög/reglug. T L V=T x L F N M = F x N C T /60x M (VxM)+(CxM)

Upplýsingakrafa Mín. pr. Laun pr. Verð pr. Tíðni Mlt. Þátt. þátttakend Útl. Kostn. 

Regluverk Lýsing á aðgerð mál Mínúta umsókn Útboða hv. sinni ári pr. mál ∑ Tími ∑  Reglukostn.

Uk-1 L.84/2007 Sækja útboðsgögn & skila 600 43 25.800 400 6 2.400 1.500 24.000 65.520.000

Uk-2 L.84/2007 Skila staðf. opinb gj. 60 43 2.580 400 6 2.400 0 2.400 6.192.000

Uk-3 L.84/2007 Skila staðf. Lífeyrissjiðgj. 60 43 2.580 400 6 2.400 0 2.400 6.192.000

Uk-4 L.84/2008 Skila fjárhagsl. Hæfi - Ársr. 60 43 2.580 400 6 2.400 0 2.400 6.192.000
780 43 33.540 400 6 2.400 1.500 31.200 84.096.000,0

Viðfangsefni:   Þátttaka í opinberu útboði - "Eftir"
Uk Lög/reglug. T L V=T x L F N M = F x N C T/60 x M (VxM)+(CxM)

Upplýsingakrafa Mín. pr. Laun pr. Verð pr. Tíðni Mlt. Þátt. þátttakend Útl. Kostn. 

Regluverk Lýsing á aðgerð mál Mínúta umsókn Útboða hverju sinn ári pr. mál ∑ Tími ∑  Reglukostn.

Uk-1 L.84/2007 Sækja útboðsgögn & skila 80 43 3.440 400 6 2.400 1.000 3.200 10.656.000

Uk-2 L.84/2007 Skila staðf. opinb gj. 5 43 215 400 6 2.400 0 200 516.000

Uk-3 L.84/2007 Skila staðf. Lífeyrissjiðgj. 5 43 215 400 6 2.400 0 200 516.000

Uk-4 L.84/2008 Skila fjárhagsl. Hæfi - Ársr. 5 43 215 400 6 2.400 0 200 516.000
95 43 4.085 400 6 2.400 1.000 3.800 12.204.000,0
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þessa umsýslu á vegum framkvæmdaaðila útboða hjá Vegagerðinni, Ríkiskaupum og 

Reykjavíkurborg sem eru í stöðugum samskiptum við bjóðendur í opinberum útboðum 

Viðtöl við stjórnendur opinberra útboða 

Við mat á þessum þætti komu fram sjónarmið innkaupaaðila sem framkvæma útboða hjá 

hinu opinbera og sýsla við á degi hverjum. Byggt var á viðtölum þar sem rætt var fimm 

innkaupasérfræðinga, þrjá frá Ríkiskaupum, einum frá Vegagerðinni og 

Reykjavíkurborg. Farið var yfir þá þætti við mat tilboða sem eingöngu lúta að stöðluðum 

vinnubrögðum er varða hæfi og gildi tilboða án tillits til þess sem boðið er í vöru eða 

þjónustu, enda þann þátt ekki hægt að staðla við tilboðsgerð. Tími áætlaður við mat á 

hverju tilboði 7 klukkustundir. 

Móttaka og uppsetning tilboða til mats – 1 klst. (60 mínútur) 

Fram kom að skráning og móttaka tilboða felur í sér töluverða undirbúningsvinnu þar 

sem stilla þarf upp því sem til mats til frekari úrvinnslu og felur oft í sér töluverða 

skjalagerð eða uppsetningu ritvinnslu eða reikniskráa sem síðar verða notaðar við 

samanburð. Töluverður  tími fer í skjölun og vistun gagna. Fer þó eftir umfangi en 

þannig eru vöru og þjónustuútboð frekari á þennan þátt þar sem þau byggja oftar á 

flóknum valforsendum fremur en verkframkvæmdaútboð sem byggja eingöngu á verði.  

Áætlaður tími á hvert tilboð var metin um 1 klst að meðaltali. 

Mat á hæfi bjóðenda – 1/2 klst. (30 mínútur) 

Mat á hæfi felur í sér að fara yfir staðfest vottorð um skil opinberra gjalda og 

lífeyrisiðgjalda. Talsverður tími fer í að sannprófa gögn eða kalla eftir skýringum ef þessi 

gögn fylgja ekki tilboðum bjóðenda. Í nokkrum tilfella er ekki kallað eftir þessum 

gögnum fyrr en eftir að tilboða hefur verið valið. Slíkt getur reynst tímafrekt komi í ljós 

að viðkomandi bjóðandi hafi ekki uppfyllt skyldur sínar í þessum efnum. Ársreikningar 

fylgja ekki alltaf tilboðum þó svo óskað sé eftir þeim. Tími fer í að rýna þá m.a. 

eiginfjárstöður eða sambærilegt og óska skýringa eða fá staðfest yfirlit endurskoðanda.  

Tími áætlaður um 0,5 klst. 

Mat á gildi tilboða – 1/2 klst. (30 mínútur) 

Við mat á gildi tilboðs almennt kom fram að umsýsla við samræmingu og rýni tilboða 

væri aðallega fólgið í að fara yfir formkröfur  og gang úr skugga um að öll tilskilin 

eyðublöð séu til staðar í því skyni að ganga úr skugga um almennt gildi tilboðs áður en 

það er tekið til efnislegrar meðferðar þess sem boðið er og getur verið meira eftir 

umfangi sé ástæða til að ganga úr skugga um gildi framkvæmdatrygginga, gæðavottorða 
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o.þ.h. Fram kom ef eyðublöð væru stöðluð og einsleit t.d. rafræn væri hægt að minnka 

verulega þann tíma sem fer í að staðreyna þennan þátt við mat tilboða. Tími áætlaður að 

meðaltali 0,5. klst 

Afstemming tölugilda – 4 klst. (240 mínútur) 

Afstemming tölugilda vegna tilboðsfjárhæða getur verið afar mismunandi og oft á tíðum 

flókið í framkvæmd. Hér þarf að bera saman öll boðin verð sem m.a. eru sett fram í 

tilboðsskrám, verðkörfum, heildarverðlistum með eða án afsláttar, með eða án virðisauka 

eða m.ö.o öll tölugildi sem áhrif hafa á niðurstöðu heildartilboðsfjárhæðar. 

Tilboðsfjárhæðum er skilað inn ýmist handskrifuð, vélrituð, útprentað á ritvinnslu og eða 

reikniforritum. Útbúa þarf matsmódel sem haft er til hliðsjónar við mat á tilboðum þ.m.t. 

verð, eða sett er upp sérstök ritvinnsluskrá eða reikniskrá (excel) þar sem tilboðsfjárhæðir 

eru yfirfarnar til frekari samanburðar tilboða og þarf því framkvæmdaaðili útboðsins að 

handfæra hverja einustu upphæð inn í þessar samanburðarskrár.  Mögulegt væri að létta 

vinnuna með notkun rafrænna tilboðsskráa þ.e. bjóðendur fylla út í Excel og læst er 

völdum svæðum svo ekki sé hægt að  breyta innsláttarskrám, sem tryggi meira jafnræði 

við tilboðsgerð ef öllum er gert að skila inna með sama hætti. Hvað tímaáætlun varðar er 

mjög mismunandi eftir eðli útboða. Stundum er aðeins eitt tilboðsverð en í öðrum 

tilvikum fleiri hundruð. Fram kom að væri þetta rafrænt ætti slíkur samanburður ekki að 

þurfa að taka meir en 10 mínútur, sama hversu mörg talnagildi væri um að ræða. Í 

núverandi ástandi getur slíkt tekið 4 - 8 klst í versta falli og í besta falli nokkrar mínútur. 

Tími áætlaður að meðaltali 4. klst. 

Tilkynning um niðurstöðu tilboða – 1 klst. (60 mínútur) 

Fram kom hjá umsýsluaðilum útboða að þegar niðurstaða og val á tilboði liggur fyrir er 

skv. innkaupalögum fyrst send út tilkynning sem skýrir frá því  á alla þátttakendur 

útboðsins. Tíu dögum síðar er aftur send út tilkynning sem staðfestir að viðkomandi 

tilboði sé formlega tekið og að samningur sé komin á. Þessi umsýsla og vöktun tekur að 

jafnað 1 klst sé allt talið. Hinsvegar gæti rafrænt kerfi séð um þessar tilkynningar þar sem 

allar upplýsingar um þátttakendur væru þá forskráðar í kerfinu og þannig myndi kerfið 

einnig vakta tíu daga biðtíma og þannig draga úr mannlegum mistökum þegar gleymist 

að senda þessar seinni tilkynningar eftir að val tilboða hefur verið ákveðið. Tími áætlaður 

að meðaltali 1. klst 
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Móttaka og mat tilboða í dag – útboðsferill frá sjónarhóli framkvæmdaaðila útboðs 

 

Hugsanlegur ábati af innleiðingu rafrænna stjórnsýslukerfa 

Ætla má að kostnaður notenda minnki vegna margra þátta við innleiðingu rafræns 

umsýslukerfis. Hér á eftir verða dregnir fram almennir þættir sem móta breytingar í innra 

verklagi með innleiðingu rafræns útboðsbanka. 

• Rafræn skráning tryggir að tilboð verða nákvæmari vegna forskráningu upplýsinga 

og staðlaðra framsetninga tölulegra innsláttargilda sem auðveldar samanburð og 

uppsetningu. Tími áætlaður 10 mínútur. 

• Forskráðar upplýsingar er varða hæfi þátttakenda minnkar fyrirhöfn bakvinnslu þar 

sem einungis þeir þátttakendur sem uppfylla forskráðar hæfiskröfur geta tekið þátt í 

útboði. Staðfesting liggur fyrir þegar tilboð er opnað. Tími áætlaður 0 mínútur. 

• Villuprófun tölulegra upplýsinga tryggir að fleiri þátttakendur senda inn áreiðanlegri 

tilboðsupplýsingar sem hefur áhrif á færri tilvik leiðréttinga.Villuprófun hefur farið 

fram áður en tilboð er opnað. Tími áætlaður 0 mínútur.  

• Tilkynning um val og niðurstöðu tilboða. Tími áætlaður 10 mínútur. 

Matsaðili veit tiltöluleg fljótt hvort tilboð þeirra séu gild að öðru leyti en varðar 

tilboðsverð og gæði, með því er tryggt jafnræði og gagnsæi og skjóta úrvinnslu tilboða. 

Þátttakendur í opinberum útboðum þurfa ekki að eiga á hættu að tilboði verði vísað frá 

sem ógildu á grundvelli framangreindra upplýsingakrafna eftir að þau hafa verið opnuð. 

Markmiðið er að lækka það hlutfall sem þarfnast leiðréttinga í því skyni er boðið upp á 

bráðabirgðaútreikning og villuprófanir. Slíkt hefur veruleg áhrif á álag í afgreiðslu og 

Samanburður og villuprófun tilboðsfjárhæða sem m.a. geta verið 
tilboðsskrár, verðkörfur eða verðlistar. 

Móttaka skráning, uppsetning úrvinnslu og samanburðarskjala, 
utanumhald og varsla

Tilkynnt um niðurstöðu útboðs  til þátttakenda (2 svar)
vöktun vistun, skjölun og frágangur

Mat á hæfi tilboðs 

Mat á gildi tilboðs 

Afstemming tölugilda

Niðurstaða útboðs

Móttaka tilboðs

Tilboð rýnd á grundvelli formkrafna og gætt samræmi við lög 
Farið yfir eyðublöð og gildi tilboða annað en hæfi 

Farið yfir staðfest vottorð um skil á opinberum gjöldum eða 
lífeyrisiðgjöldum. Mat lagt á ársreikning  og eiginfjárstöðu.
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losar um starfsfólk til að sinna öðrum þáttum s.s. vinnslu útboðs og þarfalýsinga og 

verðfyrirspurna.  Fleiri þættir munu hafa áhrif en þessari framsetningu er fyrst og fremst 

ætlað að veita vísbendingu um sparnað. 

7.5.1 Niðurstaða kostnaðarmælinga - Innra hagræði 

Taflan hér tekur saman áhrif þeirra liða í innri kostnaði sem taka breytingum þeirra þátta 

sem fjallað hefur verið um að framan. Ekki er ætlunin að gefa tæmandi yfirlit heldur 

aðeins setja fram gróft kostnaðarmat fyrir afmarkaða þætti. Inn í þessa töflu hefur verið 

áætlaður meðal- umsýslutími við mat á einu tilboði frá upphafi til enda. 

Tafla: Breyting á innra verklagi „núna“ og „eftir“ innleiðingu rafrænna stjórnsýslukerfa. 

 

Af framansögðu má ráða að sparnaður sem af þessu hlytist sameiginlega fyrir 

framkvæmdaaðila útboða hjá ríkinu er um 6,5 klst á hvert tilboð og samkvæmt sömu 

forsendum sem gilda í þessari arðsemiskönnun er í þessu dæmi miðað við 2.400 tilboð og 

launakostnaður kr. 2.580,-  Breytingar á innra verklagi vegna innleiðingar á rafrænum 

stjórnsýslukerfum gæti skilað um 40 milljónum króna í innra hagræði fyrir 

framkvæmdaaðila opinberra innkaupa á ársgrundvelli. 

Þessi viðbótarsparnaður er aðallega fólgin í hagræði og öryggi og villuprófun með 

hagnýtingu rafræns samanburðar.  Slíkt hefur veruleg áhrif á álag í afgreiðslu og 

úrvinnslu tilboða og losar um starfsfólk til að sinna öðrum þáttum s.s. vinnslu útboðs og 

þarfalýsinga og verðfyrirspurna. 

30

30

240 Rafræn villuprófun og forritaðar 
læstar ritvinnslu og reikniskrár.  

Rafrænn innsláttur og skil 
tilboðsgagna á netinu

Mat á hæfi tilboðs 

60

Rafræn útsending og vöktun 
tilkynninga

Mat á gildi tilboðs 

Afstemming tölugilda

Niðurstaða útboðs 60

Móttaka tilboðs

Rafræn eyðublöð til útfyllingar 
Rafræn villuprófun gátlista

Forskráðar upplýsingar frá RSK. 
Aðeins hæfir geta gert tilboð

420 20

Núna
Mínútur

Eftir
Mínútur

10

0

0

0

10
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7.6 Heildar niðurstaða – Arðsemi rafræns útboðsbanka  

Fyrir bjóðendur: Gert er ráð fyrir að rafrænn þátttökuferill bjóðenda geti stytt verulega 

tíma við að ganga frá eyðublöðum og eiga samskipti við framkvæmdaaðila útboða 

samhliða sem unnt er sækja, skrá og senda allar upplýsingar rafrænt. Sjá mynd nr. 33. 

Fyrir opinbera kaupendur: Gert er ráð fyrir verulegum tímasparnaði opinberra 

innkaupa-aðila við umsýslu og mat tilboða í bakvinnslu auk sparnaður sem hlýst af því 

að aukin forskráning fækkar tilvikum tilboða sem þarfnast leiðréttinga eða óskað er 

viðbótargagna eða skýringa. Sjá mynd nr. 33. 

Arðsemi rafræns útboðsbanka (stjórnsýslukerfi) 

Þáttur  Lýsing á aðgerðum 
Mælt hagræði á 
ársgrundvelli kr. 

  
Hagræði notenda (ytra)  Rafræn þátttaka í opinberum útboðum, 

skil tilboða og forskráðar upplýsingar v. 
hæfi og  gagnvirkur málarekstur 

72  milljónir

Hagræði í innra starfi  Umsýsla við mat á hæfi og gildi tilboða 40  milljónir

Samtals 112 milljónir 

Mynd 33. Arðsemi rafræns útboðsbanka (stjórnsýslukerfi) 
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8. Niðurstaða 

Hér hefur verið fjallað um rafræna stjórnsýslu og opinber innkaup og farið yfir vítt svið 

allt frá innlendum opinberum innkaupum til alþjóðlegs samanburðar við skylda 

málaflokka og stöðu Íslands í rafrænni stjórnsýslu. Í upphafi ritgerðar voru markaðar 

rannsóknaspurningar sem hér í niðurstöðum verður gerð skil og þeim svarað samkvæmt 

því sem rannsóknin hefur skilað. 

Í kafla 4. var leitast við að svara rannsóknarspurningu númer 1 og 2 sem voru eftirfarandi 

(rannsóknarspurningarnar eru feitletraðar): 

Hvert er útboðshlutfall opinberra innkaupa Íslands inni á EES svæðinu í samanburði 

við önnur aðildarríki evrópska efnahagssamningsins? 

Samkvæmt kafla 4. birta Evrópusambandið og stofnun OECD reglulega upplýsingar um 

verðmæti opinberra innkaupa aðildarríkjanna og hlutfall verðmæti útboða þeirra inn á 

EES svæðið mælt á landsframleiðslu. Slíkar tölfræðiupplýsingar eru ekki teknar saman á 

Íslandi  en samkvæmt OECD er umfang opinberra innkaupa aðildarríkja ESB um 17% af 

landsframleiðslu þeirra og þar af verðmæti útboða inn á EES svæðið 3,14% meðaltal af 

landsframleiðslu.  

Heildarverðmæti opinberra innkaupa á Íslandi árið 2008 nam sem svarar 16% af 

landsframleiðslu sem er hið sama og hjá ríkjum ESB.  Rannsókn á útboðs- og 

samningstilkynningum frá Íslandi inn á EES svæðið leiddi í ljós verðmæti 74 útboða sem 

lauk með samning og auglýst voru á svæðinu árið 2006 nam um 12 milljarðar króna sem 

jafngildir 1% af landsframleiðslu. Árið 2008 varð veruleg aukning er verðmæti útboða 

inn á EES svæðið frá Íslandi rúmlega fjórfaldaðist og fór í um 51 milljarð króna vegna 93 

samninga eða sem svarar 3,45% af landsframleiðslu sem reyndist hærra en 3,14% 

meðaltal aðildarríkja ESB. Verðmæti Íslenskra útboða sem auglýst voru inn á EES 

svæðið árið 2008 voru 55% á móti 45% útboða sem auglýst voru innanlands.  
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Hvert er verðmæti opinberra innkaupa ríkisjóðs sem aflað er með útboðsaðferð í 

hlutfalli af heildarútgjöldum opinberra innkaupa? 

Samkvæmt kafla 4. er að minnsta kosti 47% opinberra innkaupa ríkisins aflað með 

útboðum og má því reikna með um 50% opinberra innkaupa fari fram án útboða. 

Árið 2008 námu rekstrargjöld til opinberra innkaupa samkvæmt Ríkisreikningi um 143 

milljörðum króna, af því má ætla að um 55% eða um 78 milljarðar króna falli undir 

skilgreiningu íslenskra laga um innkaup sem stofna hefði mátt til með samkeppni og 

útboðum.  Af þessum 78 milljörðum króna voru kaup vegna þjónustu um 30 milljarðar 

króna (37%), kaup vegna vöru um 27 milljarðar króna (33%) og kaup á þjónustu vegna 

framkvæmda um 25 milljarðar króna (30%).   

Útboðshlutfall milli tegunda innkaupa það er framkvæmda, vöru og þjónustu skiptist 

þannig að útgjöld til framkvæmda var um 76% verðmæti þeirra aflað með útboðsaðferð, 

útgjöld til vörukaupa um 50% verðmæti með útboðum og útgjöld til kaupa á þjónustu um 

25% verðmæta aflað með útboðum.  

Við könnun á útboðshlutfalli fjögurra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ, 

Garðabæ og Hafnarfjarðarbæ kom í ljós að innkaup á vöru og þjónustu með 

útboðsaðferðum er beitt sparlega. Hinsvegar virðist meiri agi og formfesta hafa skapast 

um opinber innkaup á sviði verklegra framkvæmda hjá þessum aðilum. Niðurstaða 

þessarar könnunar gefur ástæðu til að ætla að almennt ríki tregða hjá þessum 

sveitarfélögum til að nota útboðsaðferðir til kaupa á vöru og þjónustu, þrátt fyrir skýr 

fyrirmæli um annað í innkaupastefnum þeirra. 

Arðsemi útboðsaðferðarinnar hjá hinu opinbera er að meðaltali um 15%. Í 

sameiginlegum innkaupasamningum svo nefndum rammasamningum Ríkiskaupa, sem 

gerðir eru að undangengnum útboðum um rekstrarvörur og þjónustu, eru afsláttarkjör að 

meðaltali  15-20%. Við samanburð um eitt þúsund útboðsverkefna á sviði opinberra 

framkvæmda hjá Vegagerðinni, Siglingastofnun, Framkvæmdasýslu ríkisins og 

Reykjavíkurborg á tímabilinu 2003 – 2009 námu samningsfjárhæðir að meðaltali 86% af 

kostnaðaráætlunum tímabilsins eða sem svarar 15% afslætti að meðaltali.  

Í kafla 5. var leitast við að svara rannsóknarspurningu númer 3 sem var eftirfarandi: 

Hafa íslensk stjórnvöld náð markmiðum sínum að árið 2010 verði 50% opinberra 

innkaupa, sem auglýst eru inn á EES svæðinu, framkvæmd með rafrænum hætti? 
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Samkvæmt kafla 5. er svarið við því nei, ekki fremur en önnur aðildarríki ESB sem þó 

eru öll komin lengra í innleiðingu rafrænna innkaupa. Í niðurstöðum 

samanburðarkönnunar CapGemini árið 2009 þar sem mælt er aðgengi rafrænna innkaupa 

aðildarríkja EES svæðisins mælist Ísland neðst á lista, langt undir meðaltali annarra ríkja.  

Nokkur ríki mælast með nánast 100% aðgengi að rafrænum opinberum innkaupum og 

ljóst að það fullkomna aðgengi sem stefnt hafði verið að með framtaksverkefninu i2010 

um rafræn innkaup aðildarríkja ESB fyrir árið 2010, sé ekki enn að fullu fram komið.   

Hvað rafræn opinber innkaup á Íslandi varðar eru uppfylltir tveir af þeim þremur ferlum 

rafrænna innkaupaferla sem æskilegt þykir að uppfylltir séu, þannig að telja megi að 

opinber innkaup séu framkvæmd með þeim rafræna hætti sem markmiðasetning 

Evrópusambandsins vegna framtaksverkefnisins i2010 um rafræn innkaup stefndi að. 

Þessir þættir eru rafrænar tilkynningar um fyrirhuguð útboð og rafrænar tilkynningar um 

niðurstöður útboð. Ef til viðbótar væri innleiddur búnaður til rafrænnar móttöku tilboða 

væru skilyrði hér á landi uppfyllt um rafræn opinber innkaup skv. skilgreiningu ESB. 

Meðal aðildarríkja ESB hafa fjölmörg ríki innleitt á sviði rafræn innkaup á sviði 

opinberra innkaupaferla. Stærstu skrefin sem stigin hafa verið eru innleiðing svonefndra 

rafrænna innkaupavefgátta þar sem gagnvirk viðskipti fara fram með rafrænum hætti í 

gegnum miðlægar vefsíður  útboðsbanka. Að mati framsýnna aðila sem tekið hafa upp 

þetta fyrirkomulag innan ESB er talinn mikill ávinningur sé fólgin í að innleiða rafræn 

innkaup og er það m.a. byggt á nýlegri könnun á vegum DG Markt þar sem metið er svo 

að fjárfestingar sem lagðar höfðu verið í innleiðingu rafrænna kerfa hefðu allar verið 

greiddar að fullu innan 2-3ja ára eða væru um það bil að verða það. Í Skotlandi er talin 

árlegur sparnaður vegna rafrænna innkaupa nemi sem svarar  110 milljónum punda sem 

að stærstum hluta er rakinn til skilvirkni vegna breyttra verkferla og nákvæmari 

rafrænnar bakvinnslu þar sem samanburður tilboða reynist nákvæmari án tilkomu 

mannshandarinnar. Þá hefur bjóðendum fjölgað um 50% frá innleiðingu rafrænna 

viðskipta með fjölbreyttari tilboðum og lægri verðum. 

Þó svo flestöll aðildarríki ESB hafi komið sér upp rafrænum innkaupaferlum í einni eða 

annarri mynd eru enn ekki öll innkaup framkvæmd með rafrænum hætti, en talið er að 

um 5% af mögulegu heildarverðmæti opinberra innkaupa á EES svæðinu fari fram með 

rafrænum hætti. Engu að síður er þróunin óðum að taka á sig mynd og skyndilega geta 

stórstígar framfarir í þessum efnum litið ljós.  
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Helstu hindranir hérlendis á að stíga skrefið til fulls í rafrænum viðskiptum hins opinbera 

eru talda vera skortur á fjármagni fyrir þróun og innleiðingu og þar sem 

byrjunarkostnaður sé oft sýnilegri en mögulegur ávinningur fyrir þróun slíkra kerfa, sé 

það skynjuð áhætta í fjármögnun. 

Markmið Íslands um rafræn innkaup virðast hafa verið endurskoðuð en nýlegri skýrslu 

Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins frá því í október 2010 kemur fram að á 

Íslandi sé beðið eftir „bestu mögulegu aðferð“ áður en ákvörðun verði tekin um frekari 

innleiðingu rafrænna innkaupaferla. Ennfremur að stefna íslenskra stjórnvalda nú sé að 

leggja áherslu á rafræna stjórnsýslu en ekki sérstaklega rafræn opinber innkaup.  

Skilaboðin  til alþjóðasamfélagsins samkvæmt því eru þau að markmið Íslands um rafræn 

innkaup árið 2010 hafi ekki verið náð og ekki sé ætlunin að leggja sérstaka áherslu á 

rafræn opinber innkaup. 

Í kafla 6. var leitast við að svara rannsóknarspurningu númer 4 sem var eftirfarandi: 

Hver er staða rafrænnar stjórnsýslu Íslands samanborið við aðildarríki ESB? 

Samkvæmt kafla 6. kynnti ríkisstjórn Íslands árið 2008 stefnu um upplýsingasamfélagið 

Netríkið Ísland sem gildir til 2012. Rannsakaðar voru yfirlýsingar og markmiðasetningar 

ríkisstjórnarinnar borið við efndir og stuðst við niðurstöður nýlegra samanburðarkannana 

um rafræna stjórnsýslu. Niðurstöður leiða í ljós að á Íslandi sé allt tæknilega til staðar 

bæði innviðir og færni til að standa undir öflugri og víðtækri opinberri vefþjónustu auk 

þess sem notkun íbúa á rafrænni opinberri þjónustu er með því mesta sem mælist meðal 

aðildarríkja OECD. Þannig mælist internetnotkun og tölvulæsi íbúa á Íslandi með því 

hæsta sem mælist.  

Hinsvegar hefur Ísland verið að dragast aftur úr samanburðarríkjum síðastliðin ár í 

veitingu rafrænnar opinberrar þjónustu. Samkvæmt samanburðarkönnunum sem 

ráðgjafafyrirtækið CapGemini gerir fyrir ESB er Ísland komið undir meðaltal ESB- 

landanna. Fleiri kannanir, m.a. Sameinuðu þjóðanna og World Economic Forum, benda 

til svipaðrar niðurstöðu varðandi frammistöðu Íslands í rafrænni stjórnsýslu og auk þess 

styður íslensk könnun sem framkvæmd er með reglulegu millibili fyrir 

forsætisráðuneytið þessar niðurstöður CapGemini. Þannig hefur lítil sem engin þróun 

orðið á síðastliðnum árum í veitingu vefþjónustu í íslenskri stjórnsýslu og ekki í 

samræmi við markmið stjórnvalda eins og þau birtast í Netríkinun Ísland. Þá virðist 

möguleiki almennings fyrir rafræna þátttöku í ákvörðunum stjórnvalda lítill sem enginn.  
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Skýringar sem nefndar hafa verið eru þær að miðlæg tölvuuppbygging hjá hinu opinbera 

sé enn á mótunarstigi og gagnagrunnar ríkisins ekki fullgerðir. Þá er einnig nefnt að 

stofnanaskipulag, sem sé sú leið sem farin er í dag við innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu, 

hafi leitt til stöðnunar þar sem stofnunum sjálfum er látið eftir að nálgast verkefnin út frá 

eigin forsendum. Hagkvæmara væri að koma upp sérstakri þjónustustofnun eða semja við 

þjónustufyrirtæki sem myndi þróa og hýsa rafræna þjónustu ríkisins. 

Í kafla 6 var leitast við að svara rannsóknarspurningu númer 5 sem var eftirfarandi: 

Yrði arðsemi af því að innleiða rafrænt umsýslukerfi til að annast opinber innkaup? 

Samkvæmt kafla 6 er hægt að meta stjórnsýslubyrði og ein aðferð til að framkvæma slíkt 

mat er með aðferðafræði kennda við Standard Cost Model. Þessi aðferðarfræði gengur út 

á að kortleggja upplýsingaskyldur sem notendur opinberrar þjónustu þurfa að uppfylla og 

hversu mörg eða ítarleg eyðublöð eða form þeir þurfi að skila til þess að uppfylla 

lagalegar kröfur um að geta notið opinberrar þjónustu.  Aðferðin sem notuð er miðar að 

því að draga úr regluverki í því skyni að greina þær og þannig benda stjórnvöldum á hvar 

þau geti breytt eða aðlagað þær í því skyni að þjónustan hafi lagalega stoð til að verða 

veitt á auðveldari hátt á netinu til dæmis af vefsíðu viðkomandi stjórnvalds. 

Viðfangsefni þessa verkefnis var að meta hugsanlegt hagræði ef tekin yrði upp og 

innleiddur rafrænn gagnvirkur útboðsbanki til að rafvæða framkvæmd opinberra 

innkaupa og hvort slíkt gæti leitt til lækkunar á kostnaði þátttakenda og hagræðis við mat 

og umsýslu tilboða fyrir framkvæmdaaðila opinberra útboða.   

Niðurstaða þeirrar arðsemiskönnunar leiddi í ljós töluverðan ávinning fyrir notendur en 

þannig mætti spara þeim á ársgrundvelli um 72 milljónir króna og framkvæmdaaðilum 

útboða um 40 milljónir króna vegna aukins hagræðis við bakvinnslu, framsetningu 

útboðsgagna, auglýsingar, upplýsingagjafar og tilkynninga langt umfram það sem tíðkast 

í daglegum rekstri opinberra útboðsframkvæmda í dag.  

Þessar niðurstöður, fyrir utan þann ávinning sem fólginn er í rafrænum útboðsbanka í því 

skyni að skapa formfestu,  jafnræði og gagnsæi fyrir bjóðendur, má ætla miðað við þann 

kostnað sem innleiðing hefur í för með sér á móti þeim árlega ávinningi sem ætla má að 

náist í staðinn geri þetta að mjög áhugaverðu viðskiptatækifæri fyrir stjórnvöld. 
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9. Lokaorð 
Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð 

má vera ljóst að erfitt aðgengi upplýsinga einkennir málaflokkinn opinber innkaup á 

Íslandi. Útgjöld ríkissjóðs vegna opinberra innkaupa voru um 143 milljarðar króna árið 

2008 og þar af um 80 milljarðar króna sem raunhæft er að ætla að afla megi með 

verðsamkeppni.  Innkaup með útboðsaðferðum á frjálsum markaði hefur að jafnaði skilað 

hinu opinbera a.m.k. 15% arðsemi. Þrátt fyrir það er aðeins um 25% af útgjöldum vegna 

keyptrar þjónustu og um 50% útgjalda vegna keyptrar vöru aflað með útboðsaðferð á 

móti um 75% í verklegum framkvæmdum hjá hinu opinbera. Þegar á heildina er litið 

samsvarar það um 50% af framangreindum 80 milljörðum en þeir skiptast nokkurn 

veginn jafnt á milli þessara tegunda innkaupa. Hér getur rafræn stjórnsýsla komið að 

góðum notum ef innleitt yrði rafrænt vefumsýslukerfi til að annast opinber innkaup. Með 

því má tryggja jafnræði og gagnsæi og hagnýta upplýsingagjöf í opinberum innkaupum. 

Þó markmiðum stjórnvalda um rafræna stjórnsýslu hafi ekki enn verið náð og ætlunin sé 

að fresta slíkum áformum um stund, er engu að síður ástæða til að skoða gaumgæfilega 

hvert tilvik fyrir sig. Er hér með skorað á stjórnvöld að taka framkvæmd opinberra 

innkaupa til gagngerrar endurskoðunar með að leiðarljósi að ná aukinni skilvirkni og 

sparnaði með breyttu verklagi. Má ljóst vera að kostnaður af slíku er óverulegur á móti 

því hagræði sem af slíku leiðir. 
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