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Útdráttur 

Markmið rannsóknar er innleiðing á rafrænni stjórnsýslu á Íslandi – raundæmi 

byggingarfulltrúa. Þýðið er byggingarfulltrúar á Íslandi. Spurningalisti var sendur út 

til allra starfandi byggingarfulltrúa. Svör greind og unnið úr þeim eftir megindlegri 

aðferðarfræði. Einnig var notast við eiginlega aðferðafræði til að styrkja niðurstöðu 

megindlegu hliðar rannsóknarinnar. Í rannsókn kom í ljós að, rúmlega helmingur 

byggingarfulltrúa er neikvæður, þegar spurt er um útgáfu rafrænna byggingarleyfa. 

Tæplega helmingur af byggingarfulltrúum er að nota OneSystem upplýsinga- og 

skráningarkerfið. Rafrænar undirskriftir eru almennt ekki notaðar hjá 

byggingarfulltrúa. Við mat á hindrunum á rafrænni stjórnsýslu, þá kom það skýrt fram 

hjá byggingarfulltrúum, að mikill meirihluti þeirra, telur að rafræn stjórnsýsla fái ekki 

nægjanlegt fjármagn. Byggingarfulltrúar höfðu almennt mikinn áhuga á aukinni 

rafrænni stjórnsýslu og hafa mjög jákvæða afstöðu til málaflokksins. 

Byggingarfulltrúar gáfu sjálfum sér einkunn fyrir rafræna stjórnsýslu, algengasta 

einkunn var 3 af 5 mögulegum, enginn gaf sér hæstu einkunn. 
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Abstract  

The main purpose of this research was to find out the implementation of e-

Government in Iceland - case studies building officers. The population is building 

officers in Iceland. A web survey was sent to all existing building officers in Iceland 

via e-mail, the data analysed and worked with in accordance with quantitative 

research methods. Interviews were recorded and analysed in accordance with 

qualitative research methods to support the findings of the quantitative side of the 

research. The main findings include, more than half the building officer is negative, 

when asked to issue electronic building permits. Almost half of the building officer is 

using OneSystem information and registration system. Electronic signatures are not 

generally used in building office. In assessing barriers to e-government, it was clearly 

stated in the building officer, the vast majority of them believe that e-government is 

not receiving adequate funding, building officer generally had a strong interest in 

increasing e-government and have a very positive attitude to the issue. Building 

officer gave themselves a grade for e-government, the most common rating of 3 out of 

5 possible, no one gave the highest rating. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni í MPA námi til meistaragráðu í 

opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Tilgangur hennar er að skoða innleiðingu 

rafrænnar stjórnsýslu byggingarfulltrúaembætta á Ísland og hverjar eru helstu 

hindranir við að færast yfir í rafrænt umhverfi. Gögnum vegna ritgerðar var aflað frá 

hausti 2011 og fram í apríl 2012. Frágangi lauk í lok apríl 2012. Leiðbeinandi er Dr. 

Haukur Arnþórsson. Kann ég honum bestu þakkir fyrir leiðsögn og ábendingar við 

vinnslu verksins. Einnig þakka ég meðlimum í Félagi Byggingarfulltrúa Íslandi og 

formanni þess Magnúsi Sædal Svarvarsyni fv. byggingarfulltrúa í Reykjavík fyrir 

gagnlegar ábendingar og umræður um málefnið. Ég þakka einnig öðrum 

viðmælendum mínum, sem gáfu sér tíma til að ræða við mig og miðla af þekkingu 

sinni og reynslu. 
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1 Inngangur  

Raundæmisrannsóknin fjallar um rannsóknarspurninguna:“ Innleiðing rafrænnar 

stjórnsýslu á Íslandi – raundæmi byggingafulltrúa?” Rannsóknin er megindleg 

rannsókn (e. quantitative research method) og að hluta eigndleg (e. qualitative 

research method) sem greinir viðfangsefnið með áherslu á þátt rafrænnar stjórnsýslu 

hjá byggingarfulltrúaembættum á Íslandi. Leitast verður við að gera grein fyrir og 

draga saman þær greiningar, kenningar og rök sem varpað gætu ljósi á 

rannsóknarspurninguna (Hart, 2005). Birtar hafa verið skýrslur um hver er 

heildarstaða á innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu í Evrópu og á Norðurlöndum og má 

þar nefna greiningu Sameinuðu þjóðanna (United Nations, 2008). Í þeirri skýrslu 

kemur fram að Ísland er eftirbátur annarra landa varðandi innleiðingu á rafrænni 

stjórnsýslu með liðlega 35% hæsta ríkið fékk 100%. Skýrslan birtir ákveðna þætti 

stjórnsýslunnar og gefur þeim vægi. Af Norðurlöndunum sem við berum okkur 

gjarnan saman við, þá er Ísland með lægsta hlutfallið í rafrænni skráningu í opinberri 

stjórnsýslu. Sem dæmi þá hefur tollskýrslugerð náð 100% rafrænni þjónustu hér á 

landi, en öðrum þáttum er ábótavant og má nefna í því sambandi rafræna umsókn um 

byggingarleyfi sem heyra undir byggingafulltrúaembættin. Sambærilega rannsókn 

mætti framkvæma að þremur árum liðnum og gera samanburð. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa innsýn í einn málaflokk í stjórnsýslunni sem mætti nota til þess að 

skoða nánar hvað veldur því að innleiðing rafrænnar stjórnsýslu hefur ekki gengið 

sem skyldi. Er um óljós markmið að ræða, stefnuleysi, skort á fjármagni eða tæknileg 

vandamál? Hvernig eru byggingarfulltrúaembættin í stakk búinn til þess að mæta 

auknum kröfum samfélagsins og þeirra laga og reglugerða sem gera kröfu um rafræna 

stjórnsýslu? Þekkingin sem fæst með rannsókninni felst meðal annars í því gera grein 

fyrir því hver staðan er á málaflokknum í dag. Ritgerðin skiptist upp í 16. kafla. Í 

fyrsta kafla er inngangur. Í öðrum kafla, er umfjöllun um hið opinbera og rafræna 

stjórnsýslu, ásamt yfirferð um kosti rafrænnar stjórnsýslu. Í þriðja kafla, er tilgangur 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningin kynnt. Í fjórða kafla, eru lagaskyldur 

sveitarfélagana og hlutverk byggingarfulltrúa. Í fimmta kafla, er fræðilegur 

bakgrunnur og kenningar. Í sjötta kafla, eru útskýrðar forsendur vegna 

rannsóknarþýðis. Í sjöunda kafla, er aðferðafræðin kynnt. Í áttunda og níunda kafla, er 

fjallað um megindlega- og eigindlega aðferðafræði. Í tíunda kafla, er réttmæti 
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rannsóknar,  áhættumat og notagildi. Í ellefta kafla, er kynnt framsetning gagna og þar 

á eftir kemur rannsóknin sjálf og bakgrunnsbreytur. Í 12. kafla, eru viðtöl við 

byggingarfulltrúa. Í 13. kafla, er samantekt rannsóknarinnar. Í 14. kafla, er fræðileg 

tenging rannsóknarinnar. Í 15. kafla, er alþjóðlegur samanburður, úttekt Deliotte,  

staða Íslands, og valina sveitarfélaga. Í 16. kafla, er greint frá helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

2 Opinber stjórnsýsla 

Þegar talað er um skilgreiningar á orðinu stjórnsýsla er oftast átt við opinbera 

stjórnsýslu (e. public administration).  Þar er verið að tala um alla þá starfsemi sem 

lítur að því að framfylgja stefnu stjórnvalda, yfir starfsemi stofnana 

framkvæmdavaldsins, þarna er átt við starfsemi almannavalds. Undanskilin eru 

dómgæsla og löggjöfin sjálf. Skilgreiningin nær yfir starfsemi ráðuneyta, ríkisstofnana 

og sveitarfélaga. Sveitarfélögin eiga að sinna stefnumótun, samhæfingu og eftirliti á 

málefnasviðum sem undir þau heyra. Þeim ber að taka stjórnvaldsákvarðanir, sem sagt 

ákvarðanir sem varða réttindi og skyldur borgara samkvæmt lögum (Ómar Hlynur 

Kristmundsson, 2005). 

2.1 Rafræn stjórnsýsla 

Á vef Stjórnarráðs Íslands má finna skilgreiningu og markmið með rafrænni 

stjórnsýslu. Skilgreiningin á  rafrænni stjórnsýslu er meðferð og afgreiðslu mála hjá 

stjórnsýslunni, aðgengi að þjónustu og opinberum upplýsingum. Þar segir að 

markmiðið með rafrænni stjórnsýslu sé að veita einstaklingum, stofnunum ásamt 

fyrirtækjum þjónustu með aðstoð upplýsingatækni og sú þjónustu eigi að vera góð, 

hagkvæm og skilvirk.  Með notkun á upplýsingatækni til að auka aðgengi borgaranna 

má lækka kostnað en um leið auka þjónustustigið (Stjórnarráð Íslands, 2012). Aukin 

hagræðing næst þegar kerfin geta unnið milli stofnanna og skilað afurð til 

viðskiptavina. Samnýting, einsleitni, forskráning og gagnvirk eyðublöð munu skila 

auknum gæðum og bættri meðferð persónuupplýsinga (Hugvit, 2004). Tenging 

upplýsinga samhæfing og samþætting verkferla er stærsta verkefni sem stjórnsýslan 

þarf að sinna í innleiðingarferli á rafrænni stjórnsýslu (Haukur  Arnþórsson, 2008).  
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2.2 Kostir rafrænnar stjórnsýslu 

Sé virk rafræn stjórnsýsla fyrir hendi þá léttir hún störf opinberra starfsmanna og 

auðveldar borgurunum lífið. Stjórnsýslulögin nr. 37/1993 grein 38 kveða á um 

rafrænar undirskriftir en það er ekki mikið verið að nota þær í rafrænni stjórnsýslu hjá 

byggingarfulltrúaembættum (Alþingi, 1993). Mikilvægi rafrænnar stjórnsýslu var 

ítrekað með lagabreytingu á stjórnsýslulögum árið 2003 (Alþingi, 2003).  Lau segir í 

grein sinni Electronic Government and the Drive for Growth and Equity 2007 að 

kostir rafrænnar stjórnsýslu liggi í auknu aðgengi að ýmsum lögum og reglum sem 

borgarinn þarf að fylgja. Hann tala líka um að fyrirfram skráðar upplýsingar létti lífið 

má þar nefna skattframtöl. Sparnaður á tíma og peningum er líka talinn kostur, fólk 

þarf ekki að fara víða til að fylla út umsóknir eða leggja fram fyrirspurnir (Lau E., 

2007). 
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3 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu hjá 

byggingarfulltrúaembættum á Íslandi. Byggingarfulltrúi starfar samkvæmt 

mannvirkjalögum nr. 160/2010 (Alþingi, 2010b) og byggingarreglugerð nr. 112/2012 

(Dómsmálaráðuneytið, 2012). Lög um mannvirki tóku gildi 1. janúar 2011. 

Lögbundin verkefni byggingarfulltrúa sveitarfélaga eru meðal annars eftirfarandi, ekki 

flokkað eftir mikilvægi:  

 

1. Aðaluppdrættir 

2. Beiðni um gögn sbr. upplýsingalög nr. 50/1996 (Alþingi, 1996) 

i. Burðarþol 

3. Byggingaskilmálar 

ii. Frárennsli og fl. 

iii.  Lagnir 

4. Lóðaúthlutanir 

5. Númerabreytingar á lóðum 

iv.  Rafmagn 

6. Séruppdrættir 

i. Teikningar sem varða innra skipulag mannvirkja 

ii. Teikningar sem varða sérbýlishús þ.e. einbýli,par eða raðhús 

iii. Teikningar sem varða viðbyggingar og minni mannvirki 

iv. Teikningar vegna brunamála 

v. Teikningar vegna minniháttar breytinga á mannvirki og framkvæmd 

vi. Teikningar vegna minniháttar útlits og innanhússbreytinga 

7. Umsóknir um niðurrif húsa 

8. Umsóknir um uppsetningu girðinga 

9. Umsögn um rekstrarleyfi frá sýslumanni 

10. Umsögn um samþykkta notkun húsnæðis frá Heilbrigðiseftirliti 

11. Útgáfa byggingarleyfis 

12. Útgáfa framkvæmdarleyfis 

13. Útgáfa lokaúttektavottorða 

14. Útgáfa öryggisúttektavottorða 
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3.1 Rannsóknarspurning 

Rannsóknaraðferðin er raundæmisrannsókn (e. case study). Raundæmisrannsókn er 

raunvísindaleg rannsókn sem lýsir samtíma fyrirbæri, fjallað er um afmarkað efni og 

það rannsakað í ákveðinn tíma. Rannsóknarspurningin er:“ Innleiðing rafrænnar 

stjórnsýslu á Íslandi – raundæmi byggingafulltrúa“. 
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4 Lagaskyldur sveitarfélaga 

Í hverju sveitarfélagi skal starfa byggingarfulltrúi sem sveitarstjórn ræður. Hann hefur 

eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2. mgr. 9. gr. mannvirkjalaga nr. 

160/2010 (Alþingi, 2010a). Sveitastjórn ber að tilkynna Mannvirkjastofnun um 

ráðningu byggingarfulltrúa samkvæmt 3. mgr. 8. gr. sömu laga. Einnig skal 

byggingarfulltrúi uppfylla skilyrði 1. mgr. 7. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 

73/1997 (Alþingi, 1997) ásamt ákvæði 25. gr. mannvirkjalaga um löggildingu. 

4.1 Hlutverk byggingarfulltrúa 

Hlutverk byggingarfulltrúa er að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og 

hafa virkt eftirlit með því að kröfum um öryggi, endingu, útlit og hagkvæmni 

bygginga og annarra mannvirkja sé fullnægt. Starfsemin byggir á lögum um 

mannvirki nr. 160/2010 (Alþingi, 2010a),  byggingarreglugerð nr. 112/2012 

(Dómsmálaráðuneytið, 2012)  og skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 (Alþingi, 

1997). Embætti byggingarfulltrúa skal framfylgja mannvirkjalögum, 

byggingarreglugerð og skipulags- og byggingarlögum, ásamt öðrum lögum og 

reglugerðum sem fjalla um byggingarmál. Meðal verkefna byggingarfulltrúa er að 

varðveita öll gögn sem ákvarðanir eru byggðar á, annast skráningu fasteigna, hafa 

eftirlit með viðhaldi húsa og mannvirkja, staðfesta eignaskiptayfirlýsingar um 

fasteignir, framkvæma lokaúttektir, gefa út vottorð, skrá byggingarsögu, varðveita 

uppdrætti vegna bygginga, og sjá um álagningu gjalda í tengslum við byggingarmál 

veita hagsmunaaðilum upplýsingar úr gögnum í vörslu embættisins ásamt 

upplýsingagjöf til annarra opinberra aðila um byggingarstarfsemi og umsýslu 

kvartanamála sem berast frá íbúum (Dómsmálaráðuneytið, 2012). 
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5 Fræðilegur bakgrunnur og kenningar 

Við fræðilega tengingu á rannsókninni var leitað í  kenningu John W. Kingdon um að 

koma málum á dagskrá, einnig kenningar Lindblom um smáskrefalíkanið, kenningu 

Kotter um 

breytingarstjórnun, og 

kenningar um nýskipan 

í opinberum rekstri. 

Einnig voru skoðaðar 

ritrýndar greinar, 

skýrslur, bækur og 

annað sem kom að 

gagni við gerð 

rannsóknarinnar. 

Kingdon setti fram 

kenningu um það hvernig ákvarðanir eru teknar og eitt af verkfærunum sem hann 

hefur kynnt er svokallaður stefnugluggi (e. policy window). Kenning Kingdons segir 

að til að hægt sé að hrinda stefnu í framkvæmd og taka ákvarðanir þurfi að greina 

þrennt. Vandamál (e. problems), stefnumótun (e. policy) og stjórnmál (e. politics). 

Greina þarf vandamálin, forgangsraða þeim og leysa þau. Ná þarf athygli þeirra sem 

stjórna. Hugmyndin eða vandamálið þarf að komast til þeirra sem valdið hafa, til 

dæmis stjórnmálamanna. Komist vandamálið ekki til réttra aðila þá verður þetta bara 

hugmynd, en ekki lausn. Stefnumótun byggist á því hvernig tillögur eru unnar, t.d. út 

frá hugmyndum fólks. Fólk hefur sínar hugmyndir og bíður eftir tækifæri til að koma 

þeim frá sér. Það þarf einhvern með völd og áhrif til að koma hugmyndum áfram og 

hugmyndin fái að þróast að lausn. Stjórnmálahlutinn snýr að pólitísku þáttunum en 

þar skipta kröfur og þarfir hagsmunaaðila miklu. Fjárhagsleg staða í samfélaginu 

hefur áhrif á hvaða hugmyndir verða að lausnum. Kosningar og úrslit þeirra hafa 

áhrif, ný ríkisstjórn eða ný bæjar- eða sveitarstjórn hafa áhrif og breyta bæði völdum 

og skipulagi (Kingdon og Stano, 2011). Þegar vandamál, stefnumótun og 

stjórnmálaleg áhrif stefna öll í sömu átt þá opnast stefnuglugginn (sjá mynd 1) og 

hægt er að hrinda hugmynd í framkvæmd og finna lausn. Huga verður vel að 

hindrunum sem eru til staðar til að til að þær hefti ekki ferlið. Lindblom setti fram 

Mynd 1: Stefnugluggi Kingdons. Þýðing höfundar. (J.W.Kingdon,1995) 
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smáskrefakenningu (e. muddling through) sína árið 1959 (Lindblom, 1959). Hann 

aðlagaði hana breytti og upp úr árinu 1960 þá kom fram líkan sem hann kallaði 

smáskrefalíkanið. Líkanið gengur út á að taka ákvarðanir út frá staðreyndum í litlum 

skrefum, og aðlaga sig breytingunni og síðan taka næsta skref (Clemons og McBeth, 

2001). J.P. Kotter er talinn einn virtasti fræðimaður á sviði breytingastjórnunar og 

telur hann nauðsynlegt að fyrirtæki fari í gegnum 8 þrep til að breytingar nái fram að 

ganga. Þessi átta þrep eru: 

 

 Í þrepi eitt þá leggur Kotter áherslu á það, að fá starfsfólk til að skynja þörfina 

fyrir breytingar.  

 Annað þrep breytingaferlisins er að setja saman öflugan leiðtogahóp til 

samtarfs og samvinnu í upphafi og fá hann til að vinna saman. 

 Þrep þrjú fjalla um að skapa framtíðarsýn og stefnu. Framtíðarsýn vísar til 

einhvers sem við viljum sjá í framtíðinni, einhver bein eða óbein lýsing á því 

hvers vegna fólk ætti að reyna að hafa áhrif á framtíðina. 

 Fjórða þrepið felst í því að miðla framtíðarsýninni. 

 Þrep fimm felst í því að virkja sem flesta til aðgerða og veita starfsmönnum 

vald til víðtækra aðgerða í þágu breytinga. 

 Sjötta þrepið felst í því að skipuleggja áfanga svo þeir leiði til smásigra. 

 Sjöunda þrepið felst í því að styðja við þann ávinning sem náðst hefur og 

skapa frekari breytingar. 

 Þrep átta fjallar um að festa menningu stofnana í sessi. Ef nýjar venjur og 

hefðir eru ekki betri en þær gömlu er hætt við því að þær verði ekki innleiddar 

(Kotter, 1995). 
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Á tuttugustu öldinni þróaðist innan OECD stofnunarinnar stjórnunaraðferð sem 

kallaðist nýskipan í opinberum rekstri (e. new public managment) og byggði á 

almannavalskenningum og stjórnunarhyggju, sem var ætluð opinbera geiranum. NPM 

þróaðist innan OECD landanna, með Bretland/Bandaríkin í fararbroddi og síðar Nýja 

Sjáland og Ástralía, með önnur lönd fast á hæla þeirra. Grunnurinn af nýskipan í 

ríkisrekstri var tekinn upp hér á Íslandi árið 1993 (Ríkisendurskoðun, 2003). Þar eru 

ýmsar hugmyndir úr viðskiptalífinu yfirfærðar á opinberan rekstur þar var meðal 

annars kynnt: 

 

 Sjálfstæð stjórnun 

 Aukin samkeppni og úthýsing verkefna 

 Færsla frá stjórnunarlegri ímynd til viðskiptalegrar ímyndar  

 

Rökin fyrir því að taka upp nýskipan í ríkisrekstri eru þau að samkeppni milli 

þjónustuaðila í opinberum rekstri sé trygging fyrir betri verðum, gæði og þjónustu 

(OECD, 2005). Í netstjórnun (e. governance) þar sem valdið er í flötu starfaskipulagi 

(e. functional) og skipt niður á einingar skipuritsins, en það fyrirkomulag er algengt 

hjá sveitarfélögum. Ákvörðunum og valdi er þá dreift, það er ekki bara sveitarstjóri 

eða opinber ráð sem hafa vald. Þessi stjórnunarháttur gefur aukinn möguleika á að 

nýta auðlindir eins og fjármagn og sérþekkingu betur. Ákvörðun skapar rými og fleiri 

aðilar hafa áhrif á ferlið (Anna Guðrún Björnsdóttir, 2004; Bogason, Gjelstrup, og 

Magtudredningen, 2004). 
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6 Forsendur 

Eins og áður hefur komið fram, þá skal sveitarfélag tilkynna um ráðningu 

byggingarfulltrúa til Mannvirkjastofnunnar sem hefur umsjón með skráningu starfandi 

byggingarfulltrúa. Níu sveitarfélög hafa kosið að hafa samstarf sín á milli um 

sameiginlegan byggingarfulltrúa sbr. 1. mgr. 8. gr. laga um mannvirki (Alþingi, 

2010a). Sveitarfélögin gera þetta ýmist í gegnum byggðarsamlög eða 

samstarfssamningum sín í milli um sameiginlegan rekstur. Byggingarfulltrúinn hefur 

þá að jafnaði eina aðal starfsstöð og sinnir öðrum byggingarfulltrúaumdæmum einnig. 

Í töflu 1 má sjá þau byggingarfulltrúaumdæmi sem hafa tvö eða fleiri 

byggingarfulltrúaembætti í sinni umsjón, auk þess að reka sitt eigið 

byggingarfulltrúaembætti. 

 

Til útskýringar á töflu þá sér Norðurþing sem er aðalstarfsstöð, um þau embætti sem 

nefnd eru í töflunni, eins er með Dalabyggð sem sér um Árneshrepp og 

Reykhólahrepp. Haft var samband við þessi ákveðnu embætti og byggingarfulltrúar 

beðnir um að taka mið af því byggingarfulltrúaembætti, sem var lengst á veg komið 

með rafræna stjórnsýslu, við svörun spurningarlistans. 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1: Sýnir Sveitarfélög, sem hafa mörg byggingarfulltrúaumdæmi 
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7 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn var beitt rannsóknaraðferð sem kallast raundæmisrannsókn og er 

þeirri aðferð og beitingu hennar í rannsókninni gerð frekari skil í þessum kafla. 

7.1 Raundæmisrannsókn 

Rannsóknaraðferðin er raundæmisrannsókn (e. case study). Skilgreining á 

raundæmisrannsókn er rannsókn sem lýsir fyrirbærum í samtíma og byggir 

rannsóknin á ákveðinni reynslu, þar sem ákveðið efni er rannsakað yfir  ákveðin tíma 

og í ákveðnu samhengi (Yin, 1994). Raundæmisrannsókn er tilvalið form þegar sá 

sem framkvæmir rannsóknina hefur lítið vald til þess að stjórna 

rannsóknarviðfangsefninu. Þessi aðferð er hentug þegar skoða á tiltölulega afmarkað 

viðfangsefni svo sem viðhorf til ákveðins málefnis. Rannsóknaraðferðin hefur verið 

gagnrýnd, aðferðin er ekki talin vera nægilega vísindaleg, en á móti kemur að ef 

raundæmisrannsóknir eru notaðar er markmiðið ekki að alhæfa (Yin, 1994). Styrkleiki 

rannsóknaraðferðarinnar er að hún býður upp á fjölbreytileika í notkun gagna. Hægt er 

að nota viðtöl og vettvangsrannsóknir, samhliða notkun annarra gagna eins og bréfa, 

skjala, netsins, tölulegar upplýsingar og munnlegra gagna (Yin, 1994). Rannsakendur 

hafa ekki verið sammála um hvað skuli skilgreint sem raundæmisrannsókn.  

Deiluefnið er hvort eingöngu séu nýttar eigindlegar aðferðir eða hvort að nota megi 

megindlegar aðferðir með. Oftast eru raundæmisrannsóknir tengdar við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Samkvæmt Yin er aðferðin blönduð þannig að hún getur bæði 

verið eigindleg og megindleg. Til að greina tilgang og umfang rannsóknarefnis þá er 

raundæmisrannsóknum skipt í flokka af Yin, þeir eru 3 rannsakandi aðferð (e. 

exploratory), lýsandi aðferð (e. descriptive) og útskýrandi aðferð (e. explanatory). 

Hægt er að aðlaga raundæmisrannsóknir að margskonar rannsóknarefnum (Yin, 

1994). Umfang rannsóknar getur verið einstakt (e. single case) eða mörg tilvik (e. 

multiple case). Einstök rannsókn skoðar til dæmis eitt rannsóknarefni og eitt 

byggingarfulltrúaembætti. Marglaga rannsókn skoðar mörg áþekk rannsóknarefni til 

samanburðar, sem dæmi nokkur byggingarfulltrúaembætti. Í þessari rannsókn er 

gengið út frá skilgreiningu Yin á raundæmisrannsókn. Rannsóknin var að mestu unnin 

með megindlegum rannsóknaraðferðum en einnig voru eigindlegar aðferðir nýttar. 

Jick fjallar um að notkun þessara tveggja ólíku rannsóknaraðferða samtímis og að þær 
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styðji við hver aðra (Jick, 1979). Undir þessa skoðun tekur Yin og segir að með því að 

beita báðum aðferðum sé auðveldara að sannreyna greiningu gagnanna. Það er margt 

sem mælir með því að nota báðar aðferðir til að fá nánari greiningu gagnanna (Yin, 

2009). Notast er við lýsandi aðferð (e. descriptive) og bæði framkvæmd megindleg og 

eigindleg rannsókn (Hart, 2005). Það er ekki til leiðarvísir, hvenær maður noti  

raundæmisrannsókn og hvenær ekki, en valið veltur mikið á rannsóknarspurningunni. 

Því nær sem að rannsóknarspurning miðar að því að útskýra nútíma aðstæður, t.d. 

með að nota hvernig og hvers vegna, því betur á raundæmisrannsóknaraðferðin við og 

takmarkið er að koma með víðtæka og ítarlega lýsingu á rannsóknarefni (Yin, 1994). 

7.2 Rannsóknarsnið 

Með rannsóknarsniði (e. research desing) er átt við hvaða formi er beitt og hver sé 

rannsóknarrammi rannsóknirnar. Ekki er alltaf skýrt í rannsóknum hvaða sniði 

rannsóknar er verið að beita en einnig geta rannsóknir verið sambland af fleiru en einu 

rannsóknar sniði. Yin telur upp fimm atriði sem skipta máli og mikilvægt er að skoða  

við hönnun rannsóknar sniðs, þau eru: 

 

1. Rannsóknarspurningarformið, áhersla á spurnarfornöfn hvernig, hvers vegna. 

 

2. Hafa hugmynd/tilgátur um efnið sem er til rannsóknar og líklegar niðurstöður. 

 

3. Að skilgreina raundæmið. 

 

4. Að tengja gögnin við hugmyndir og tilgátur. 

 

5. Að túlka niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

Einnig nefnir Yin að rannsóknaraðili verði að hafa fræðilega þekkingu á 

rannsóknarefninu og búa yfir hæfileika og þekkingu til að spyrja góðra spurninga. 

Lykilatriði sé að vera góður hlustandi, fær um að túlka upplýsingar án þess að hans 

fyrirfram mótaðar skoðanir eða annarra hafi þar áhrif.  
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Auk þess þá þarf góð aðlögunarhæfni og sveigjanleiki að vera fyrir hendi. Yin flokkar 

rannsóknarsnið í raundæmisrannsóknum niður í eftirfarandi flokka (Yin, 1994): 

 

1. Ein skipulagsheild og eitt tilvik (e. single case designs-holistic) 

 

2. Ein skipulagsheild og mörg viðfangsefni (e. single case designs-embedded) 

 

3. Margar skipulagsheildir og eitt viðfangsefni (e. multiple case designs-holistic) 

 

4. Margar skipulagsheildir og mörg viðfangsefni (e. multiple case designs-

embedded) 

 

Í þessari rannsókn var beitt raundæmisrannsókn þar sem fjallað er um eitt raundæmi 

og margar greiningareiningar (e. single case design embedded). Greiningareiningarnar  

eru 52 byggingarfulltrúaembætti á Íslandi og ein skipulagsheild. Þau voru skoðuð sem 

jöfn viðfangsefni þar sem lögbundið hlutverk þeirra er það sama, hvort sem um er að 

ræða minni embætti eða þau sem stærri eru.  
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7.3 Gagnasöfnun 

Til að greina betur tilgang og umfang rannsóknarefnis þá er viðtölum skipt í flokka 

samkvæmt kenningum Saunder og félaga. Flokkar viðtala eru þrír, stöðluð (e. 

structured), hálfstöðluð (e. semi-structured) og óstöðluð (e. unstructured). Óstöðluð 

viðtöl eru algjörlega opin þar sem spyrjandi styðst ekki við neinn fastann 

spurningaramma í viðtali. Stöðluð viðtöl er þar sem spyrjandi spyr alla viðmælendur 

alltaf sömu spurninga, staðlaður spurningalisti. Spyrillinn tekur mið af viðmælanda og 

leitar meira eftir þeim upplýsingum sem hann telur að hann nái fram í þekkingu 

viðmælanda. (Saunders, Lewis, og Thornhill, 2009). Við eigindlegu viðtölin var notað 

matsúrtak (e. judgemental sample) og valið úrtak sem viðtöl verða tekin við úr 

þýðinu, og byggir mati spyrilsins hversu rétt er að velja ákveðna þátttakendur fram 

yfir aðra (Cooper, 2006). Þýðið er 52 byggingarfulltrúaembætti. Til skoðunar er 

viðfangsefnið um hve langt innleiðing rafrænnar stjórnsýslu er komin hjá 

byggingarfulltrúaembættum á Íslandi. Gagnaöflun rannsóknar fór fram haustönn 2011 

og vorönn 2012. Öflun á fyrirliggjandi gögnum er meðal annars frá forsætisráðneyti 

(Forsætisráðuneytið, 2000) og Skipulagstofnun (Skipulagsstofnun, 2010). Einnig 

verða skoðuð gögn úr alþjóðlegum skýrslum varðandi frammistöðu Íslands í rafrænni 

stjórnsýslu svo sem skýrslum Sameinuðu þjóðanna. Gagnaöflun fór fram með opnum 

viðtölum og óstöðluðum spurningarlista. Rannsóknin styðst við eigindleg og 

megindleg gögn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

8 Megindleg aðferðafræði 

Megindleg aðferðafræði fjallar um úrtök og staðlaða spurningalista. Áherslan er á 

áreiðanleika og marktækar tölfræðilegar niðurstöður, mikilvægt er að hægt sé að 

alhæfa niðurstöður yfir á ýmsa hópa, til dæmis þjóðir eða kyn. Þar er gengið út frá 

afleiðslu og að rannsóknir séu prófanir á tilgátum (Bryman, 2007). Helstu kostir þess 

að nota  spurningalistakannanir eru að þeir eru skilvirkir og hagkvæmir í samanburði 

við eigindlegar kannanir. Þær eru staðlaðar þar sem allir eru spurðir sömu 

spurninganna, allir hafa sömu svarmöguleika og spurningarnar ná yfir þær 

upplýsingar sem markmiðið er að ná. Einnig er hlutverk stjórnandans auðveldara en í 

rýnihópum og rannsóknarviðtölum. Kannanir henta vel þegar gögnin eru tölfræðileg 

og hægt er þá að finna óljós tengsl, sem annars hefðu ekki fundist (Bryman, 2007). 

Rannsóknir í megindlega hluta rannsóknarinnar eru varðandi innleiðingu á rafrænni 

stjórnsýslu hjá 52 byggingarfulltrúaembættunum, en þau hafa öll sömu lögboðnu 

starfskyldum að sinna. Lagður verður fyrir einn staðlaður spurningalisti með 25 

spurningum. 

8.1 Mælitæki 

Mælitækið er staðlaður spurningalisti sem er frumsaminn með tilliti til 

rannsóknarspurningar. Forprófun spurningarlista fór fram hjá völdum hópi 

byggingarfulltrúa. Spurningarlistinn var lagður fram, lesin yfir, tekið var við 

gagnlegum ábendingum við lokahönnun spurningarlistans. Málefni rannsóknarinnar 

hafa verið rædd á fundum hjá félagi byggingarfulltrúa og hafa félagsmenn lýst yfir 

áhuga og fullum vilja til að standa vel að þeirri upplýsingagjöf sem rannsóknin 

þarfnast. Aðgengi að gögnum, reynsla og þekking ætti því ekki að vera fyrirstaða í 

rannsókninni. 
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8.2 Framkvæmd og þátttakendur 

Í janúar byrjun 2012 var sent formlegt kynningarbréf til allra 

byggingarfulltrúaembætta og erindið útskýrt. Spurningalistinn var settur upp rafrænt á 

vefsíðunni KwikSurvey.com. Haft var samband við byggingarfulltrúana og óskað eftir 

leyfi til að áframsenda vefslóðina á spurningarlistann á netfangalista viðkomandi 

byggingafulltrúa. Alls tóku 52 byggingarfulltrúaembætti þátt í rannsókninni. Opnað 

var fyrir spurningarlistann í byrjun mars 2012 og var hann opinn í  átta daga. Fylgst 

var með svarhlutfalli á síðunni KwikSurvey.com. Megindlegu rannsókninni var fylgt 

eftir með símtölum. Hægt var að taka könnunina einu sinni á hverja IP tölu. 

Möguleiki á að tvítaka könnunina var ekki opinn, nema á annarri IP tölu, rafpóstur var 

sérstaklega sendur út á þátttakendur til að kynna fyrirkomulagið. 

Byggingarfulltrúaembættunum var treyst til þess að misnota þennan möguleika ekki. 

Höfundur telur ekki mikla áhættu á því að könnunin verið tvítekin, og við úrvinnslu 

gagna þá kom í ljós að engin, hafði tvítekið könnunina. Niðurstöður rannsóknarinnar 

verða kynntar á fundi Félags byggingarfulltrúa í september 2012 

8.3 Þátttakendur 

Við val á þýði (e. population) var ákveðið að notast við félagaskrá Félags 

byggingarfulltrúa (Einar Júlíusson, 2012) og skráin borin saman við lista 

Skipulagsstofnunar, þar sem að listi yfir skráða byggingarfulltrúa er ekki aðgengilegur 

hjá Mannvirkjastofnun en það mál er í vinnslu að sögn skrifsstofustjóra 

Mannvirkjastofnunar (Ólafur Jón Ingólfsson, munnleg heimild, 14. mars 2012). Í 

ársskýrslu skipulagsstofnunar fyrir árið 2010, birt í mars 2011 þá kemur fram að 68 af 

75 sveitarfélögum hafa skráðan byggingarfulltrúa (Skipulagsstofnun, 2011). Við 

gagnaöflun rannsóknirnar þá var þýðið leiðrétt um 16 byggingarfulltrúaembætti þar 

sem fimm þeirra, sinna fleiri en einu byggingarfulltrúaembætti eins og áður hefur 

komið fram. Þegar tillit hafði verið tekið til 68 byggingarfulltrúaembætta sem farið 

var af stað í upphafi og frádregin 16 byggingarfulltrúaembætti, þá var 

spurningarlistinn sendur út á allt þýðið sem eru 52 starfandi byggingarfulltrúar. Svör 

bárust frá 47 byggingarfulltrúum sem voru á samanburðar listunum eða 90%. Fimm 

byggingarfulltrúaembætti svöruðu ekki. 
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8.4 Greining megindlega gagna 

Við úrvinnslu á megindlegum gögnum spurningalistans þá voru niðurstöður teknar af 

KwikSurvey.com inn í forritin Excel og SPSS (e. Stratistical Package for Social 

Sciences) áður en unnið var nánar úr þeim. Þegar gögnin voru færð yfir í SPSS fékkst 

lýsandi tölfræði, tíðni, hlutfall og meðaltal. SPSS býður upp á að hægt sé að skoða 

mun á rafrænni stjórnsýslu byggingarfulltrúa á milli landsvæða á völdum spurningum 

og einnig hvort munur er á milli stærri byggingarfulltrúaembættanna og þeirra sem 

minni eru. Hægt að skoða spurningalistann í heild í viðauka I. 

9 Eigindleg aðferðafræði 

Rannsóknarformið sem nefnt er eigindlegar rannsóknir sýnst um aðleiðslu, og þær 

leiða að tilgátu eða grunnhugmynd. Þær eru frekar túlkandi og lýsandi en skýrandi 

(Burrel, 1979). Við eigindlegar rannsóknir er sá sem rannsakar aðalrannsóknartækið, 

hann verður að vera mjög meðvitaður um möguleg áhrif á þátttakendur og að 

aðstæður skipta máli. Það þarf líka að vera fær um að setja til hliðar eigin skoðanir við 

úrvinnslu rannsóknarinnar. Ekki er lögð áhersla á marga þátttakendur, en þeim mun 

meiri á nálægðina, dýptina og skilning á reynslu og upplifun þeirra (Bogdan, 1982). 

Kosturinn við að nota eigindlegra aðferðafræði í raundæmisrannsóknum er að þá er 

hægt að skoðað mismunandi sjónarhorn. Þær geta útskýrt hvernig og af hverju 

ákveðnir hlutir gerðust og eru gagnlegar til að rannsaka og skilja ferli breytinga 

gegnum nákvæmar lýsingar (e. describing), skráningu (e. documentaring) og túlkun 

(e. interpreting) atburða um leið og þeir gerst í raunveruleikanum. Eigindleg 

aðferðafræði er einnig mjög sveigjanleg rannsóknaraðferð sem hægt er að nota bæði 

yfir stuttan tíma og langan (Simons, 2009). Ýmsar aðferðir má flokka sem eigindlegar 

rannsóknir. Dæmi um þessar aðferðir eru rýnihópar, rituð gögn, upptökur 

þátttökuathuganir, vettvangsrannsóknir, allar tegundir rannsóknarviðtala, og opinber 

skjöl (Bogdan, 1982). Í eigindlega hluta þessarar rannsóknar var notast við 

fyrirliggjandi gögn, innlendar og erlendar skýrslur, og opin rannsóknarviðtöl. 

Rannsóknaraðferðirnar og rannsóknarviðtöl eru kynntar nánar hér á eftir ásamt 

framkvæmd og vali á þátttakendum. 
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9.1 Rannsóknarviðtöl 

Rannsóknarviðtal er samtal þar sem sá sem spyr spurninganna stýrir aðstæðum. 

Tilgangurinn er að öðlast upplýsingar um ákveðið viðfangsefni út frá reynslu, 

viðhorfum og skilningi viðmælandans. Kynnt er í upphafi um hvað viðtalið mun 

snúast og því fylgt eftir með svörum við spurningum. Spurningar sem notaðar í 

viðtölum eru ekki þær sömu og rannsóknarspurning, þær geta verið einfaldari og 

styttri. Ein rannsóknarspurning er oft rannsökuð með fleiri en einni viðtalsspurningu 

(Kvale, 1996). Viðtöl eru góð til þess að ná fram viðhorfum og skoðunum en áhersla 

er lögð á opnar spurningar sem krefjast langra svara (Esterberg, 2002). Kvale telur að 

rannsóknarviðtal gerist í sjö skrefum (Kvale, 1996): 

 

1. Viðfangsefnið og rannsóknarspurningarnar fæðast 

2. Rannsóknarsniðið er ákveðið 

3. Viðtalið sjálft 

4. Afritun 

5. Greining og úrvinnsla 

6. Réttmæti 

7. Ritgerðarskrif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

9.2 Greining eigindlegra gagna 

Við greiningu á gögnum í raundæmisrannsóknum skiptir hugsun og túlkun þess sem 

rannsakar miklu máli. Aðferðin er sú að markvisst er leitað að ákveðnu mynstri eða 

þemu (e. pattern matching) með gögnum (Yin, 1994). Í eigindlegum rannsóknum eru 

tvær mismunandi leiðir til að greina gögnin. Annars vegar markviss kóðun (e. focused 

coding) sem leiðir til grundaðra kenninga (e. grounded theory) þar sem kenning fæðist 

úr gögnunum sjálfum og hægt er að leiða að einhverju niðurstöðu og hins vegar opna 

kóðun (e. open coding) þar sem leitað er að efnisþáttum og þemum í gögnunum 

(Kvale, 1996). Í rannsóknarviðtölum skapast ný þekking og sá sem er í hlutverki 

spyrils kemst í mikla nálægð við viðmælendur og öðlast dýpri upplýsingar en úr 

megindlegri rannsókn. Því er mikilvægt að fara varlega með upplýsingarnar sem 

gefast og átta sig á ábyrgðinni sem fylgir. Siðferðileg gildi, traust og trúnaður skipta 

miklu máli og nafnleyndar þarf að vera gætt. Þörf er á að halda virðingu fyrir 

þátttakendum sínum og þeirra viðhorfum og halda öllum upplýsingum vel til haga 

(Kvale, 1996). Niðurstöðunni er komið á framfæri með skrifaðri skýrslu, en þar reynir 

á að skýrsluhöfundur sé góður í að túlka og draga ályktanir. Beinar tilvitnanir eða 

frásagnir viðmælenda koma efninu betur til skila (Esterberg, 2002). Þar sem viðtölin í 

þessari rannsókn voru notuð sem gagna- og upplýsingaöflun og voru nýtt sem 

heimildir í rannsókninni er ekki unnin sérstök skýrsla úr viðtölunum. Ávallt verður 

gengið út frá opnum spurningum og leitast eftir því að gefa viðmælendum tækifæri til 

að tala óhindrað þó innan þess efnis sem spyrjandi gekk út frá, til þess að fá sem mest 

flæði í samtalið. Nýta má opna kóðun á viðtölin með það í huga að leita svara við 

rannsóknarspurningu rannsóknarinnar og leita eftir mynstri.  
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9.3 Opin viðtöl 

Í þessari rannsókn er lagt upp með að taka opin viðtöl við þrjá byggingarfulltrúa. Við 

val á viðmælendum þá var horft reynslu þeirra og þekkingu á viðfangsefninu ásamt 

því að velja viðmælendur eftir íbúafjöldastærð, þannig að hvert embætti hefur sinn 

fulltrúa samanber stærð þess. Byggingarfulltrúaembættin eru flokkuð niður eftir 

íbúafjölda, þannig telst stórt byggingarfulltrúaembætti vera með íbúafjölda >10.001, 

meðalstór embætti með íbúafjölda á bilinu 1.001-10.000 íbúa og lítið 

byggingarfulltrúaembætti með íbúafjölda sem hefur > 1.000 íbúa.  

Notaður var opinn rammi í viðtölunum. Viðtölin fóru fram í apríl 2012. Viðmælendur 

byggingarfulltrúaembættanna eru:  

 Byggingarfulltrúaembætti, stórt og viðmælandi er Dr. Bjarki Jóhannesson, 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Hafnarfjarðarbæjar, íbúar 25.913 talsins. 

 Byggingarfulltrúaembætti, meðalstórt og viðmælandi er Smári Björnsson, 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfells- og Grundarfjarðarbæjar, íbúar 2.636 

talsins. 

 Byggingarfulltrúaembætti, lítið og viðmælandi er byggingarfulltrúi A, sem 

þáði nafnleynd, og verður hér eftir nefndur Byggingarfulltrúi A, íbúafjöldi > 

1.000 (Hagstofa Íslands, 2012). 

Allir byggingarfulltrúar fá texta til yfirlestrar og samþykktar, ef vitnað er í svör þeirra 

og þeim gefið tækifæri til að koma með ábendingar. Gert er ráð fyrir því að viðtölin 

taki frá fjörtíu mínútum upp í eina og hálfa klukkustund. Fólk hefur val um, hvort að 

það vill koma fram undir nafni eða njóta nafnleyndar. Einn viðmælandi þáði 

nafnleynd, en tveir koma fram undir nafni. 
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9.4 Spurningar í opnum viðtölum 

Lagðar voru fram fimm spurningar, til að dýpa á skilningi rannsóknarinnar, sem voru 

eftirfarandi : 

 

 Telur þú að tæknilegir þættir séu líkleg hindrun fyrir byggingarfulltrúa? Við 

rannsókn kemur fram að 64% embætta telja það líklegt, 19% telja það ólíklegt 

og 17% svöruðu hvorki né. 

 

 Hvaða skýringu telur þú vera á neikvæðni byggingarfulltrúa varðandi útgáfu á 

rafrænu byggingarleyfi? Við rannsókn kemur fram að, ósammála eru 55% og 

7% hlutlausir. 

 

 Hvert er þitt mat á hindrunum varðandi rafrænar undirskriftir? Við rannsókn 

kemur fram að 45% byggingarfulltrúa telja þetta vera hindrun.  

 

 Hver erum umsvif verkefna hjá þínu byggingarfulltrúaembætti og telur þú þau 

vera hindrun við innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu byggingarfulltrúa hjá þínu 

embætti? Við rannsókn kemur fram 36% embætta telja umsvif líklega hindrun, 

19% telja það ólíklegt og athyglisvert er að 45% svara taka ekki afstöðu.  

 

 Hvaða skoðun hefur þú á fjárframlögum sveitarfélaga til rafrænnar stjórnsýslu 

byggingarfulltrúa? Við rannsókn kemur fram að 79% byggingarfulltrúa segja 

þetta hindrun. 
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10 Réttmæti  

Ávallt þarf að huga að réttmæti (e. validity) og áreiðanleika (e. reliability) rannsókna 

en gæði þeirra byggja að miklu leyti á þessum tveimur þáttum. Fjölbreytileiki gagna 

og samfella, stuðlar að réttmæti í uppbyggingu rannsóknar. Rannsókn sem 

framkvæmd er með stuðningi ólíkra gagna er líkleg til að sýna samræmi milli 

niðurstöðu og veruleikans sem rannsakaður hefur verið (Yin, 1994). Innra réttmæti 

byggist á að unnið sé þannig úr gögnunum að samræmi sé á milli niðurstöðu 

rannsóknarinnar og þess sem rannsakað er (Yin, 1994). Ytra réttmæti er hversu mikið 

megi alhæfa um sambærilegt efni, út frá niðurstöðum þessarar ákveðnu 

rannsóknarinnar. Einnig að hvað miklu leyti aðrir rannsakendur hefðu komist að sömu 

niðurstöðu ef þeir hefðu rannsakað sambærilega hlut með sömu aðferð (Yin, 1994). 

Hætt er á hlutdrægni við raundæmisrannsóknir við úrvinnslu gagna og túlkun þeirra. 

Gagnrýnin hugsun þess sem rannsakar er mikilvæg í raundæmisrannsókn. Í þessari 

rannsókn er gögnum safnað eftir mismunandi leiðum og á þann hátt er leitast við að 

gera rannsóknina sem réttmætasta. Tilgangurinn með rannsókn er að skoða  ákveðin 

raundæmi og bera saman við önnur raundæmi. Rannsóknin útilokar ekki að heimfæra 

megi niðurstöður yfir á aðrar skipulagsheildir.  

10.1 Áhættumat og áreiðanleiki 

Varðandi áhættumat þá eru Byggingarfulltrúaembættin 52 talsins og hafa misjafna 

landfræðilega staðsetningu. Því gæti verið tímafrekt að fara á milli staða til að taka 

viðtöl við byggingarfulltrúanna. Einnig er fyrir hendi sá möguleiki að 

byggingarfulltrúar verði tregir til samstarfs, vegna viðkvæmra upplýsinga, eða 

ósamstarfsfúsir. En líkur á að slík staða komi upp eru taldar óverulegar, en eru þó fyrir 

hendi. Áreiðanleiki vísar til þess að hægt sé að endurtaka rannsóknina og fá út sömu 

niðurstöðu til dæmis eftir 3-5 ár, að teknu tilliti til sameiningar sveitarfélaga á 

tímabilinu og innleiðingar rafrænna ferla hjá embættunum. Viðmiðin sem áreiðanleiki 

styðst við, segja hversu líklegt er að aðrir rannsakendur hefðu komist að sömu 

niðurstöðu ef þeir hefðu rannsakað sambærilega hlut með sömu rannsóknaraðferð 

(Yin, 1994). Í rannsókninni var leitast við að tryggja áreiðanleika með fjölbreytni í 

gagnaöflun. Áhersla var lögð á opin viðtöl til að tapa ekki upplýsingum um ákveðin 

sjónarhorn á málefninu, sem annars kæmu ekki fram. Tengsl höfundar við 
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rannsóknarefnið eru eftirfarandi, höfundur býr að nokkurri þekkingu og reynslu af 

málefninu, starfar hjá Skipulags- og byggingarsviði Hafnarfjarðarbæjar sem 

aðstoðarmaður byggingarfulltrúa og er tæknifræðingur að mennt. Ljóst er að þekking 

og reynsla af málefnum byggingarfulltrúa getur haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Höfundur er einnig virkur þátttakandi í Félagi byggingafulltrúa á 

Íslandi. Sú staðreynd getur einnig haft áhrif á túlkun upplýsinga. 

10.2 Notagildi 

Rannsóknin mun leiða í ljós hvort byggingarfulltrúaembætti sveitarfélagana á Íslandi 

séu með virka rafræna stjórnsýslu og hve langt prósentulega ákveðnir verkþættir eru 

komnir í innleiðingu hjá byggingarfulltrúaembættunum. Rannsóknin gæti einnig 

varpað ljósi á ástæður þess hvers vegna Ísland er ekki lengra á veg komið í 

innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu hjá byggingarfulltrúaembættum. Niðurstöður 

rannsóknar gætu gefið tilefni til að yfirfæra niðurstöður úr rannsókninni yfir á aðrar 

skipulagseiningar innan opinbera geirans. 
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11 Framsetning gagna og spurningar 

Í framsetningu, þá kemur fyrst spurningin og þeir svar möguleikar sem eiga við 

spurninguna. Spurningar 1-9, 11 og 12 eru á fullyrðingarformi. Niðurstöður úr 

spurningum nr. 1-12 og 16, 18 er svarað með fimm punkta Likert skala og eru 

niðurstöður spurninga birtar myndrænt þar sem x-ás er hlutfall í prósentum og fjöldi 

þeirra sem svarar á Likert 

skala sést í aðgreindum 

litum. Dæmi um birtingu og 

lestur á niðurstöðum 

spurninga sjá mynd 2, en þar 

er kvarðinn, mjög sammála, 

grænn og hefur fjöldann 10, 

yfir í mjög ósammála sem er 

rauður með fjöldann 8. Ef lesið er af x ás fyrir grænan lit, sem stendur fyrir mjög 

sammála og hefur fjöldann 10, þá má lesa upp frá línu fyrir x- ás, að grænt er rúmlega 

20%. Næst birtist tíðnitafla fyrir spurninguna, ef það á við, þar sem fram koma fjöldi 

einstakra svara og hlutfall, með einum aukastaf, tíðnitaflan birtir einnig N sem er fyrir 

fjölda og Alls sem er fyrir hlutfall og birtir heildarsummu svara sjá nánar í töflu 2, þar 

má lesa nákvæma hlutfallstölu úr tíðnitöflu 21,3%. 

 

 

 

 

Í kökuritinu, þá hafa svör af fimm punkta  Likert skala, verið dregin saman í sammála, 

hvorki né, og ósammála, til nánari túlkunar. Meðaltal á Likert spurningum, er birt í 

texta, ef það er dæmigert fyrir gagnasafnið og er á bilinu 0-5, með miðgildið 3,0. 

Meðaltalsgildið telst neikvætt undir 3,0 en  jákvætt, ef meðaltalsgildið er á bilinu 3,0-

5,0. Þær ábendingar og athugasemdir sem komu fram í spurningum nr. 19 og 20 frá 

byggingarfulltrúum, koma þar á eftir. Þær bakrunnsbreytur sem eru samkeyrðar á móti 

spurningum til nánari greiningar, birtast svo á næstu síðu á eftir. Spurningar 13-15, og 

17 eru uppsettar með öðrum hætti, en leitast við að gera það  skilmerkilega. 

 

Mynd 2: Sýnir dæmi um myndræna birtingu niðurstaðna 

Tafla 2: Sýnir dæmi um birtingu á tíðnitöflum 
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11.1 Spurt er um aðal- og séruppdrætti 

Fyrsta spurning könnunarinnar var: Hversu sammála eða ósammála ertu að Aðal- og 

séruppdráttum sé skilað inn rafrænt. Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, sammála, 

hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar helstu niðurstöður eru dregnar saman í kökurit sjá mynd 4, fyrir þá sem voru 

sammála, hvorki né, og ósammála þá sést að 55% byggingarfulltrúa eru ósammála því 

að aðal- og séruppdráttum sé skilað inn til byggingarfulltrúa rafrænt, en sammála í 

41% tilfella. Þeir sem taka ekki afstöðu eru 

4%.  Meðaltal er 3,11 sem er yfir miðgildi 

meðaltalsins, sem er 3,0.  Tvær spurningar nr. 

19 og nr. 20 voru hafðar opnar. Í spurningu nr. 

19, þar gátu byggingarfulltrúar sett inn 

ábendingar um hvað þeir teldu að væri 

árangursríkast að þeirra mati til þess að bæta 

rafræna stjórnsýslu byggingarfulltrúa. Einnig 

var spurning nr. 20 opin, en þar var 

byggingarfulltrúum gefin kostur á því  að setja inn athugasemdir vegna málaflokksins 

rafræn stjórnsýsla byggingarfulltrúaembætta. Í ábendingu frá byggingarfulltrúa við 

spurningu nr. 19. undir liðnum samræming kom fram að „Það sem ég vill sjá er eitt 

Mynd 3: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 1 

Tafla 3: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 1 

Mynd 4: Sýnir samandregnar niðurstöður 
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samræmt kerfi fyrir öll embætti, það er eitthvað sem auðveldar viðskiptavinum að 

skila inn eða sækja gögn, burt séð hvaða embætti á í hlut“. Ein af athugasemdum sem 

fram komu frá spurningu nr. 20 og var undir liðnum opinberar stofnanir var 

eftirfarandi: „Öllum teikningum ætti að skila inn á rafrænu formi með rafrænni 

undirskrift sem vistaðar væru hjá byggingarfulltrúa“. Það sem lesa má út frá þessari 

ábendingu og athugasemd frá byggingarfulltrúum er að hönnuðir aðal- og 

séruppdrátta hafi aðgang að heildstæðu kerfi, sem gerir þeim kleift að skila inn 

rafrænum teikningum sem sé staðfest með rafrænni undirskrift. Til að nefna dæmi um 

hagræði, ef teikningum væri skilað inn rafrænt, þá er samkvæmt byggingarreglugerð 

ávallt skilað inn þremur settum af aðaluppdráttum og tveimur settum af 

séruppdráttum, ef það væri rafrænt sent til byggingarfulltrúa, þá væri nægjanlegt að 

skila inn einu setti af aðal- og séruppdráttum í stað fimm. Við skoðun spurningar út 

frá landsvæðum sjá mynd 5 þá kemur í ljós að 46% þeirra sem eru mjög sammála og 

sammála koma af Landsbyggðinni.  

 

 

Þeir byggingarfulltrúar sem starfa á Höfuðborgarsvæðinu, eru mjög ósammála eða 

ósammála, því að aðal og sér uppdráttum sé skilað inn rafrænt eða 88%. 

Byggingarfulltrúaembættin á landsbyggðinni virðast vera mun jákvæðari fyrir því að 

Mynd 5: Sýnir samkeyrslu, aðal- og séruppdrættir rafrænir, á móti landsvæði 



 

 

38 

 

nýta sér rafræna stjórnsýslu varðandi aðal- og séruppdrætti. 

Byggingarfulltrúaembættin á Höfuðborgarsvæðinu, hafa fleiri starfsmenn og 

umtalvert rýmri fjárveitingar til reksturs byggingarfulltrúaembættanna, en virðast ekki 

nýta sér það sóknarfæri í að efla rafræna starfsemi hjá sínum embættum. Því virðast 

stærri byggingarfulltrúaembættin á Höfuðborgarsvæðinu vera lakari og neikvæðari, en 

lítil og meðalstór byggingarfulltrúaembætti á Landsbyggðinni. 
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11.2 Spurt er um rafrænt byggingarleyfi 

Önnur spurning könnunarinnar var: Byggingarleyfi er útgefið rafrænt hjá mínu 

byggingarfulltrúaembætti. Átt er við allt ferlið frá umsókn til útgáfu byggingarleyfis. 

Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög 

ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar niðurstöður eru dregnar saman í kökurit sjá mynd 7, fyrir þá sem voru sammála, 

hvorki né, og ósammála þá sést að það eru 

55% ósammála því, að útgáfa byggingarleyfa 

sé rafræn. Sammála því eru rúmlega 38% 

embætta. Tæplega 7% svara hvorki né. 

Meðaltal er 3,17 og telst jákvætt. Ein 

athugasemd kom frá byggingarfulltrúa í 

spurningu nr. 20 undir liðnum, tvöfalt kerfi 

og var eftirfarandi: „ Ég gef út undirritað 

byggingarleyfi og einnig vil ég hafa 

undirritun lóðarhafa eða eiganda varðandi 

umsóknir á byggingarleyfisumsóknum þó svo að umsóknir séu útfyllanlegar á netinu“. 

Velta mætti fyrir sér hvort að þeir sem hafi lengstan starfsaldur í starfi sem 

byggingarfulltrúar vilji halda í tvöfalda kerfið og hafa bæði pappír og rafræna 

Tafla 4: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 2 

Mynd 6: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 2 

Mynd 7: Sýnir samandregnar niðurstöður 
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afgreiðslu, en í þessum efnum verður ekki bæði sleppt og haldið. Flokkun 

byggingarfulltrúaembætta er ákvörðuð eftir íbúafjölda og er eftirfarandi: >10.001 er 

flokkað sem stórt byggingarfulltrúaembætti, bilið frá 1.001-10.000 er flokkað sem 

meðalstórt, og >1.000 hefur flokkunina lítið byggingarfulltrúaembætti. Þegar svör 

voru samkeyrð á móti bakrunnsbreytunni stærð byggingarfulltrúaembætta sjá mynd 8, 

kom í ljós að þeir byggingarfulltrúar sem starfa hjá stærri byggingarfulltrúaembættum 

sem hafa 10.001 íbúa eða meira, lýstu sig mjög ósammála og ósammála eða 88%.  

 

Meðalstór embætti voru ósammála í 57% tilfella. Af stóru embættunum þá voru 17% 

mjög sammála, en engin sammála. Meðalstór embætti voru í 32% tilfella mjög 

sammála og sammála. Litlu embættin með 1.000 íbúa eða minna voru jákvæðust fyrir 

því að gefa út rafrænt byggingarleyfi, en þar voru 62% mjög sammála og sammála.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 8: Sýnir samkeyrslu, rafrænt byggingarleyfi, á móti stærð embætta 
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11.3 Spurt er um lokaúttektarvottorð 

Þriðja spurning könnunarinnar var: Lokaúttektarvottorð er útgefið rafrænt hjá mínu 

byggingarfulltrúaembætti. Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, sammála, hvorki 

né, ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Þegar niðurstöður við spurningunni um hvort lokaúttektarvottorð eru gefin út rafrænt 

hjá byggingarfulltrúaembættum eru skoðaðar, þá eru 42% sammála, ósammála eru 

47% og 11% tóku ekki afstöðu, sjá mynd 10. 

Meðaltal er 3,04 og telst jákvætt. Ein ábending 

kom frá byggingarfulltrúa í spurningu nr. 19 

undir liðnum, tæknimál og var eftirfarandi: 

„Umhverfið sérstaklega upp til sveita bíður 

ekki upp á að hægt sé að svara erindum 

rafrænt“. Það er væntanlega átt við er að 

minni byggingarfulltrúaembætti gefa 

lokaúttektarvottorð, ekki út með rafrænum 

hætti. Skýring á þessari ábendingu getur verið 

þríþætt, fyrst er að nefna að minnstu byggingarfulltrúaembættin hafa ekki lagnir fyrir 

nettengingar í sínum hreppum, og það er mjög kostnaðarsamt að fá heimtaugar, og 

Tafla 5: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 3 

Mynd 9: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 3 

Mynd 10: Sýnir samandregnar niðurstöður 



 

 

42 

 

umsvif byggingarfulltrúaembættisins er kannski eitt byggingarleyfi á ári, þannig að 

kostnaðargreining er fremur óhagstæð. Einnig eru upp til sveita algeng sjónarmiðin að 

þetta hafi alltaf verið svona og af hverju þarf að breyta því, þetta hefur gengið vel 

hingað til. Önnur skýring er að gjarnan þarf að framvísa lokaúttektarvottorði hjá 

fjármálastofnunum til að sanna að byggingin sé fullbúinn samkvæmt 

byggingareglugerð og að lokaúttekt hafi farið fram, til þess að fá áframhaldandi 

fyrirgreiðslu. Og í þriðja lagi þá krefjast tryggingarfélög sem tryggja byggingarstjóra 

fyrir því að gallar reynist á framkvæmd við að reisa húsnæði, byggingarstjóra um 

lokaúttektarvottorð frá byggingarfulltrúa, þannig að hægt sé að losa byggingarstjórann 

undan tryggingunni sem hann keypti hjá tryggingarfélaginu, sem sparar honum 

tryggingariðngjöld og staðfestir að verkinu sé formlega lokið. Tryggingin gildir engu 

að síður í 5 ár eftir að lokaúttekt hefur farið fram. Það að 47% byggingarfulltrúa séu 

því ósammála að lokaúttektarvottorð sé ekki gefið út rafrænt og 11% hafi ekki skoðun 

á því hvort að það er útgefið rafrænt eða ekki, bendir til þess að fjármálastofnanir og 

tryggingarfélög véfengi rafræn gögn.  

 

 Að sögn Elvars Guðmundssonar hjá Vátryggingarfélagi Íslands þá kemur ekki annað 

til greina hjá VÍS en að fá lokaúttektarvottorð skriflegt, stimplað og staðfest frá 

byggingarfulltrúaembættinu og segir að það sé augljóst að framtíðin verði rafræn, en 

Mynd 11: Sýnir samkeyrslu, lokavottorðs útgefið rafrænt, á móti stærð embætta. 
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að við séum bara ekki komin á þann stað ennþá (Elvar Guðmundsson, munnleg 

heimild 12. apríl  2012). Þegar niðurstöður spurningar eru samkeyrðar við fjölda íbúa 

í sveitarfélagi þá eru niðurstöðurnar þær að svör byggingarfulltrúa dreifast nokkuð 

jafnt sjá mynd 11. Það er ekkert eitt svar sem sker sig úr. Þegar svör byggingarfulltrúa 

hjá stórum byggingarfulltrúa- embættum eru skoðuð þá eru 20% mjög sammála og 

27% sammála, en 15% mjög ósammála og  27% ósammála. Hvorki né eru 12%. Hjá 

meðalstóru embættunum þá voru 18% mjög sammála og í 25% tilfella sammála. 

Hlutlausir voru 14%. Hjá litlum byggingarfulltrúembættum var afstaðan sú að 19% 

voru mjög sammála og 23% sammála og 19% eru ósammála. Þeir sem tóku ekki 

afstöðu voru 11%. Ósammála voru 29% og mjög ósammála 19%. 
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11.4 Spurt er um öryggisúttektarvottorð 

Fjórða spurning könnunarinnar var: Öryggisúttektarvottorð er útgefið rafrænt hjá 

mínu byggingarfulltrúaembætti. Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, sammála, 

hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tæp 36% eru sammála um að öryggisúttektarvottorð sé gefið út rafrænt hjá þeirra 

embættum. En 47% eru ósammála og 17% 

taka ekki afstöðu til spurningarinnar, sjá 

mynd 13. Meðaltal er 3,17 og telst jákvætt, 

er yfir miðgildi meðaltalsins sem er 3,0.  

Hluti skýringar á því að 64% eru 

ósammála og taka ekki afstöðu, það sem 

gæti skýrt þetta háa hlutfall er að útgáfa 

Öryggisúttektarvottorða var mikið rætt á 

fundum hjá Félagi Byggingarfulltrúa
1
 árið 

2011, en byggingarfulltrúar töldu að þeir 

gætu ekki starfað eftir mannvirkjalögum sem sett voru 1. janúar 2010, þar sem að ný 

                                                 
1
 Fundagerðabók Félags Byggingarfulltrúa 2011 

Tafla 6: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 4 

Mynd 12: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 4 

Mynd 13: Sýnir samandregnar niðurstöður 
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byggingarreglugerð hafði þá ekki tekið gildi. Skiptar skoðanir voru um málefnið, en 

meirihluti byggingarfulltrúa, taldi að nýjum mannvirkjalögum ætti að fylgja ný 

byggingarreglugerð til að vinna eftir. Ný byggingarreglugerð tók ekki gildi fyrr en 24. 

janúar 2012 eða liðlega tveimur árum eftir gildistöku mannvirkjalaganna. Samkvæmt 

ákvæðum eldri byggingareglugerðar nr. 441/1998 gr. 42.2 segir „Skylt er 

byggingarstjóra að tilkynna til byggingarfulltrúa þegar bygging er fokheld.“ 

(Reglugerðasafn, 2012). Samkvæmt nýrri byggingarreglugerð 112/2012 þá er gerð 

krafa um öryggisúttekt og öryggisúttektarvottorð útgefið, standist byggingin kröfur 

byggingarreglugerðar (Umhverfisráðuneytið, 2012). Við samkeyrslu svara á móti 

stærð byggingarfulltrúaembætta kemur mjög afgerandi fram að 50% þeirra sem starfa 

hjá stóru byggingarfulltrúaembættunum eru mjög ósammála því að 

öryggisúttektarvottorð sé gefið út rafrænt og ósammála eru 33%, sjá mynd 14. 

 

Meðalstóru byggingarfulltrúaembættin eru mjög ósammála í 14% tilfella en ósammála 

í 29% en frekar hátt hlutfall svara hvorki né eða 25%. Sammála eru 18% og mjög 

sammála 14%. Hjá minni byggingarfulltrúaembættum þá voru niðurstöður þær að 

23% voru mjög ósammála, 15% voru ósammála, hlutlausir 8%, sammála  38% og 

mjög sammála 15%.  

Mynd 14: Sýnir samkeyrslu, öryggisúttektarvottorð rafrænt, á móti stærð embætta 
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11.5 Spurt er um graftrar- og framkvæmdaleyfi 

Fjórða spurning könnunarinnar var: Graftrar- og framkvæmdaleyfi eru útgefin rafrænt 

hjá mínu byggingarfulltrúaembætti. Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graftrar- og framkvæmdaleyfi er gefið út rafrænt hjá 36% embætta og eru 49% 

ósammála. Tæp 15% svara hvorki né, sjá mynd 16. Meðaltal er 3,11 og telst jákvætt. 

Hluti skýringa á þeim sem taka ekki afstöðu 

er líklega sá að byggingarfulltrúaembættin á 

landsbyggðinni hafa ekki öll heimasíðu, þar 

sem aðgengi er að upplýsingum um hvenær 

þarf að sækja graftrar- og framkvæmdaleyfi 

og þeim eyðublöðum sem þarf til að sækja 

um leyfin. Framkvæmdaleyfin eru yfirleitt 

veitt veitustofnunum hér á 

Höfuðborgarsvæðinu eins og Orkuveitu og 

Mílu ehf, sem þurfa að rjúfa götur og 

gangstéttir til þess að komast að lagnakerfum sem hafa bilað eða þarf að endurnýja. 

Tafla 7: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 5 

Mynd 15: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 5 

Mynd 16: Sýnir samandregnar niðurstöður 
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Almenna reglan er að framkvæmdaaðili, sem hyggst grafa í bæjarlandi skal sækja um 

graftar- og framkvæmdaleyfi til viðeigandi sveitarfélags en alloft verður misbrestur á 

því meðal annars vegna þess að þegar bilanir koma upp á er oft ekki ráðrúm til þess að 

bíða eftir svari frá byggingarfulltrúa (Magnús Sædal Svavarsson, munnleg heimild 2. 

mars 2012). Þegar svör eru skoðuð út frá landsvæðum þá kemur í ljós að 38% þeirra 

sem eru mjög sammála og sammála koma af Landsbyggðinni, sjá mynd 17. Þeir sem 

tóku ekki afstöðu á Landsbyggðinni voru 18%. Mjög ósammála og ósammála voru 

44%. 

  

 Á Höfuðborgarsvæðinu eru 26% mjög ósammála og sammála. Engin svaraði hvorki 

né sem er til marks um að byggingarfulltrúar séu mjög afdráttarlausir þegar kemur að 

þessum málaflokki sem skýrist nánar þegar spurt var um hvort byggingarfulltrúar séu  

ósammála eða mjög ósammála en þá lýstu byggingarfulltrúar á Höfuðborgarsvæðinu 

sig í 75% tilfella ósammála því að graftrar og framkvæmdaleyfi sé gefin út rafrænt. 

 

 

 

 

 

Mynd 17: Sýnir samkeyrslu, framkvæmdarleyfi rafrænt, á móti landsvæði 
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11.6 Spurt er um umsögn til Heilbrigðiseftirlits 

Sjötta spurning könnunarinnar var: Umsögn varðandi samþykkta notkun fasteignar til 

Heilbrigðiseftirlits er veitt rafrænt. Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, sammála, 

hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsögn byggingarfulltrúa varðandi samþykkta notkun fasteignar til 

Heilbrigðiseftirlits er gefin út rafrænt hjá 51% 

embætta, 28% eru ósammála og 21% svara 

hvorki né, sjá mynd 19. Sé svörunum skipt í 

tvo flokka þá er rúmlega helmingur 

byggingarfulltrúa sammála. Hinn helmingur 

byggingarfulltrúa sem saman stendur af 

ósammála og hvorki né, er tæp 50%. Um 

heilbrigðisnefndir og heilbrigðiseftirlit er 

fjallað í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 

mengunarvarnir (Alþingi, 1998).  Ákvæði laganna kveður á um að ekkert 

heilbrigðiseftirlitssvæði skuli vera án heilbrigðiseftirlits og er landinu skipt í 10 

eftirlitssvæði.  

Tafla 8: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 6 

Mynd 18: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 6 

Mynd 19: Sýnir samandregnar niðurstöður 
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Skoðum þetta nánar í samkeyrslu á svörum. Þegar spurningin um það, hvort umsögn 

til heilbrigðiseftirlits sé rafræn, er samkeyrð á móti landsvæði sést að 63% 

byggingarfulltrúar á Höfuðborgarsvæðinu telja svo vera, sjá mynd 20. Enginn 

byggingarfulltrúanna á Höfuðborgarsvæðinu er hlutlaus, allir taka afstöðu og þeir sem 

eru ósammála og mjög ósammála eru 38%. 

 

 

 Á landbyggðinni eru 49% byggingarfulltrúa sammála og mjög sammála, hvorki né 

eru 26%, ósammála og mjög ósammála eru 25%. Byggingarfulltrúarnir taka afgerandi 

afstöðu 75% á Höfuðborgarsvæðinu varðandi veitingu á rafrænni umsögn til 

Heilbrigðiseftirlits. Á Landsbyggðinni þá tekur liðlega helmingur jákvæða afstöðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20: Sýnir samkeyrslu, rafræn umsögn til eftirlits, á móti stærð landsvæði 
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11.7 Spurt er um umsögn til Sýslumannsembætta 

Sjöunda spurning könnunarinnar var: Umsögn varðandi rekstrarleyfi frá 

Sýslumannsembættum er veitt rafrænt. Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

Þegar spurt er hvort umsögn varðandi 

rekstrarleyfi frá Sýslumannsembættum er gefið 

út rafrænt þá svara tæplega 62% embætta 

sammála, sjá mynd 22. En rúm 23% eru 

ósammála og 15% svara hvorki né. 

 

 

 

 

 

 

Tafla 9: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 7 

Mynd 21: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 7 

Mynd 22: Sýnir samandregnar niðurstöður 
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Þegar spurning um hvort leitað sé eftir umsögn sýslumanns á rekstrarleyfi rafrænt er 

samkeyrð á móti landsvæði sést að 88% byggingarfulltrúar á Höfuðborgarsvæðinu eru 

sammála og mjög sammála sem verður að teljast sannfærandi niðurstaða, sjá mynd 

23. Engin var hlutlaus og mjög ósammála voru 13 %. 

 

Á Landsbyggðinni eru 56% byggingarfulltrúa sammála og mjög sammála. Hvorki né 

voru 18%. Ósammála og mjög ósammála voru 26%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23: Sýnir samkeyrslu, rafræn umsögn til Sýslumanns, á móti landsvæði 



 

 

52 

 

11.8 Spurt er um upplýsingalög 

Áttunda spurning könnunarinnar var: Beiðni viðskiptavina um gögn sbr. 

upplýsingalög nr. 50/1996 eru veitt rafrænt. Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiðni viðskiptavina um gögn sbr. upplýsingalög nr. 50/1996 eru veitt rafrænt hjá 

tæplega 49% embætta. En 21% eru 

ósammála og 30% svara hvorki né, sjá 

mynd 25. Tæplega  helmingur 

byggingarfulltrúa veitir umbeðin gögn 

rafrænt og liðlega helmingur 

byggingarfulltrúa, er ósammála eða tekur 

ekki afstöðu. Við samkeyrslu svara á 

móti íbúafjölda, sem ákvarðar stærð 

byggingarfulltrúaembætta kemur fram að 

50% þeirra sem starfa hjá stóru 

sveitarfélagi eru jákvæðir í svörum þegar spurt eru um hvort að beiðni viðskiptavina 

um gögn sbr. upplýsingalög nr. 50/1996 sé veitt rafrænt, sjá mynd 26.  

Tafla 10: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 8 

Mynd 24: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 8 

Mynd 25: Sýnir niðurstöður dregnar saman 
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Meðalstóru byggingarfulltrúaembættin eru einnig jákvæð með 61% og litlu embættin 

eru jákvæð um 38%. Hjá stóru embættunum, eru 50% ósammála, en það er sama 

hlutfall og er sammála. Meðalstóru embættin er neikvæð um 39%. Og litlu embættin 

með íbúafjölda undir 1.000, þar svara 62% því neitandi, að beiðnin um gögn skv. 

upplýsingalögum, sé gefið út rafrænt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26: Sýnir samkeyrslu, gögn afhent rafrænt, á móti stærð embætta  
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Áttunda spurning er einnig samkeyrð á móti fjölda starfsmanna 

byggingarfulltrúaembætta þar kemur fram að embætti, sem hafa einn starfsmann eru 

52% sammála um að afhenda gögn sbr. upplýsingalög, hlutlausir eru 28% og 20% eru 

ósammála, sjá mynd 27.  

 

 

Byggingarfulltrúaembætti sem hafa 2-15 starfsmenn eru í 50% tilfella sammála, 38% 

taka ekki afstöðu og 13% eru sammála. Embætti sem hafa 16 starfsmenn eða fleiri, 

þar er enginn sammála, enginn hlutlaus, en 50% ósammála og 50% mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 27: Sýnir samkeyrslu, gögn afhent rafrænt, á móti fjölda starfsmanna 
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11.9 Spurt er um varðveislu gagna og heimasíðu 

Níunda spurning könnunarinnar var: Allir aðal- og séruppdrættir eru skannaðir inn í 

gagnagrunn og eru aðgengilegir viðskiptavinum rafrænt á heimasíðu 

byggingarfulltrúa? Svarmöguleikarnir voru: Mjög sammála, sammála, hvorki né, 

ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurningin er tvískipt og var eftirfarandi: Allir aðal- og séruppdrættir eru skannaðir 

inn í gagnagrunn og eru aðgengilegir 

viðskiptavinum rafrænt á heimasíðu 

byggingarfulltrúa. Byggingarfulltrúar lýstu sig 

í 55% tilfella sammála. En 38% eru ósammála 

og 7% svara hvorki né, sjá mynd 29.  En 

skoðum þetta nánar hvernig skipting er á milli 

landssvæða ásamt því að skoða ábendingar 

byggingarfulltrúa úr spurningum nr. 19 

varðandi heimasíður.  

Tafla 11: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 9 

Mynd 28: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 9 

Mynd 29: Sýnir niðurstöður dregnar saman 
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Þegar samkeyrsla er skoðuð á móti stærð byggingarfulltrúaembætta, til að sjá hvernig 

svör skiptast á milli landssvæða þá kemur fram að 50% þeirra sem starfa hjá stóru 

byggingarfulltrúaembætti eru sammála því að allir aðal og séruppdrættir séu skannaðir 

inn rafrænt og aðgengilegir á heimasíðu, sjá mynd 30. Þeir sem taka ekki afstöðu eru 

17% og ósammála eru 34%.  

 

Meðalstóru byggingarfulltrúaembættin lýsa sig sammála í 61% tilfella. Hvorki né 

segja 4% og ósammála eru 35%. Þeir sem starfa hjá litlu byggingarfulltrúaembættum 

eru sammála í 46% tilfella, þeir sem taka ekki afstöðu í 8% og þeir sem eru ósammála 

í 46%. Sex ábendingar kom fram frá byggingarfulltrúum við spurningu nr. 19. undir 

liðnum, heimasíða, sjá töflu 12. 

 Tafla 12: Sýnir ábendingar frá byggingarfulltrúum varðandi heimasíður 

Mynd 30: Sýnir samkeyrslu, teikningar/heimasíða, á móti stærð embætta  
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Spurt er eftir upplýsinga- og málaskráningarkerfi 

Tíunda spurning var eftirfarandi: Hvaða upplýsinga- og málaskráningarkerfi notast 

byggingarfulltrúaembættið þitt við? Svarmöguleikarnir voru: OneSystem, Erindreki, 

GoPro, Granni, Excel, Word,og fundabækur. 

 

Í tæplega 47% tilfella nota byggingarfulltrúaembættin OneSystem upplýsinga- og 

málaskráningarkerfi. Erindreki er notaður hjá 13% embætta, 10 % nota Excel, Við 

Word og fundabækur notast 

11%. Granni er notaður í minna 

mæli eða 6% og eitt embætti 

notar GoPro, sjá mynd 32. Til 

samanburðar á þessum 

niðurstöðum þá var í nóvember 

2008 gerð könnun á störfum og 

starfsaðstöðu byggingarfulltrúa 

og var skýrslan gefin út af 

Skipulagsstofnun í samstarfi við 

Brunamálastofnun (Brunamálastofnun og Skipulagsstofnun, 2008). Í þeirri könnun 

kom fram að þau upplýsingar- og skráningarkerfi sem mest voru notuð af 

Tafla 13: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 10 

Mynd 31: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 10 

Mynd 32: Sýnir niðurstöður dregnar saman 



 

 

58 

 

byggingarfulltrúum voru OneSystem með 26% og Erindreki sem var notaður af um 

24% byggingarfulltrúaembætta. Algengt var að byggingarfulltrúar notuðu Excel og 

Word við utan umhald. Notkun á öðrum kerfum eins og GoPro og Granna mældist 

óveruleg. Áhugavert er að sjá þá aukningu sem hefur orðið á notkun á OneSystem 

undanfarin ár hjá byggingarfulltrúaembættunum. Árið 2008 voru 26% 

byggingarfulltrúaembætta með OneSystem og árið 2012 þá er notkunin komin í 47% 

hjá byggingarfulltrúaembættum, sjá mynd 33, sem er til marks um að sveitarfélögin 

hafa fullan hug á að vera með góð upplýsingar- og málaskráningarkerfi. Sjá nánar á 

mynd 33. 

  

Í OneSystem er byggingarfulltrúakerfið OneLand sem er viðbót við kerfið og er tengt 

málakerfi sveitarfélaganna og auðveldar byggingarfulltrúa að hafa sín mál afmörkuð. 

Allir tengimöguleikar við önnur kerfi eru fyrir hendi, sem er lykilatriði, þegar um 

þróun á rafrænni stjórnsýslu er að ræða, að fyrirliggjandi kerfi og þau sem eru í þróun, 

geti talað saman. Tengimöguleikar OneLand eru meðal annars við Þjóðskrá Íslands, 

Mannvirkjastofnun, Landupplýsingakerfi, Teikningar, Loftmyndakerfi. OneLand 

gefur einnig gott yfirlit yfir lóðir, iðnmeistara, byggingarúttektir, umsóknir um lóðir, 

og umsóknir um byggingarleyfi (One system Ísland, 2012). Það er stærð  

byggingarfulltrúaembætta og umfang verkefna, sem þrýstir á þörfina fyrir góð 

Mynd 33: Sýnir notkun á OneSystem og Erindreka hjá embættunum  
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upplýsinga- og málaskrárkerfi. Tíu ábendingar kom fram frá byggingarfulltrúum úr 

opinni spurningu nr. 19. undir liðnum, samræming, sjá töflu 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 14: Sýnir ábendingar frá fulltrúum varðandi upplýsinga- og skráningakerfi 
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Spurt er eftir tengingu við ÞÍ 

Ellefta spurning var eftirfarandi: Hjá mínu byggingarfulltrúaembætti er upplýsinga- 

og málaskráningarkerfið beintengt við fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. 

Svarmöguleikarnir voru: Já, nei, ekki með upplýsinga- og málaskráningarkerfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar spurt er um hvort að upplýsinga- og málaskráningarkerfið er tengt við 

fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands þá 

svara 28% embætta jákvætt og 

segjast hafa slíka tengingu, sjá mynd 

35. Þeir sem er ekki með 

upplýsingar- og málaskráningarkerfi 

eru 8%. En 64% 

byggingarfulltrúaembætta er 

neikvæð og ótengd við Þjóðskrá 

Íslands. 

 

 

 

 

Tafla 15: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 11 

Mynd 34: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 11 

Mynd 35: Sýnir niðurstöður dregnar saman 
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Þegar spurt er  hvort upplýsinga- og málaskráningarkerfið sé beintengt við 

fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands, og hún samkeyrð á móti landsvæði sést að 50% 

byggingarfulltrúar á Höfuðborgarsvæðinu eru neikvæðir, en 38% eru jákvæðir. Á 

Landsbyggðinni eru 26% byggingarfulltrúa jákvæðir, en 64% neikvæðir, 10% segjast 

ekki vera með upplýsingar- og málaskrárkerfi, sjá mynd 36 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36: Sýnir samkeyrslu, á kerfum beintengdum við ÞÍ, á móti landsvæði   
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Spurt er eftir tengingu við MVS 

Spurning nr. 12 var eftirfarandi: Hjá mínu byggingarfulltrúaembætti er upplýsinga- og 

málaskráningarkerfið beintengt við kerfi Mannsvirkjastofnunar. Svarmöguleikarnir 

voru: Já, nei, ekki með upplýsinga-og málaskráningarkerfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplýsinga- og málaskráningarkerfið er ekki beintengt við kerfi 

Mannsvirkjastofnunar hjá 87 % embætta og 

13% eru ekki með upplýsinga og  

málaskráningarkerfi, sjá mynd 38. Þegar 

niðurstöður um beintengingu embætta á 

upplýsinga og málaskráningakerfi við kerfi 

Mannvirkjastofnunar eru skoðaðar kemur í 

ljós að ekkert embætti hefur slíka tengingu. 

Einnig eru sex embætti ekki með 

upplýsinga- og málaskráningakerfi.  

 

 

 

Mynd 37: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 12 

Tafla 16: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 12 

Mynd 38: Sýnir niðurstöður dregnar saman 
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Þrjár ábendingar kom fram frá byggingarfulltrúum úr spurningu nr. 19. undir liðnum 

stöðlun, sjá töflu 17 . 

 

Tvær ábendingar kom fram frá byggingarfulltrúum úr spurningu nr. 19. undir liðnum, 

lög og reglugerðir, sjá töflu 18. 

 

 

Þrjár athugasemdir koma fram frá byggingarfulltrúum úr spurningu nr. 20. undir 

liðnum, opinberar stofnanir, sjá töflu 19. 

 

 

 

 

 

 

Tafla 17: Sýnir ábendingar frá byggingarfulltrúum, um aukna stöðlun stofnanna 

Tafla 18: Sýnir ábendingar frá byggingarfulltrúum varðandi lög og reglugerðir 

Tafla 19: Sýnir athugasemdir frá byggingarfulltrúum varðandi Mannvirkjastofnun 
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11.10 Spurt er um varðveislu gagna  

Spurning nr. 13 var eftirfarandi: Hvaða gögn eru varðveitt rafrænt hjá þínu 

byggingarfulltrúaembætti? Spurt var um tólf atriði. Svarmöguleikarnir voru: Já og nei. 

 

Þegar spurt var um varðveislu gagna hjá byggingarfulltrúaembættum fengust 

eftirfarandi svör, beiðni um gögn sbr. upplýsingalög nr. 50/1996 eru varðveitt rafrænt 

hjá 53% byggingarfulltrúaembætta. Lóðaúthlutanir og byggingaskilmálar eru hýstir 

rafrænt hjá 68%. Eignaskiptasamningar eru varðveittir rafrænt hjá 47%. 

Aðaluppdrættir eru geymdir rafrænt hjá 77% embætta. Séruppdrættir eru varðveittir 

rafrænt hjá 70% embætta. Umsögn um rekstrarleyfi til sýslumanns er varðveitt rafrænt 

hjá 81% embætta. Umsögn um samþykkta notkun húsnæðis til Heilbrigðiseftirlits er 

hýst rafrænt hjá 57% embætta. Útgáfa byggingarleyfis hjá 85%. Umsögn til 

Heilbrigðiseftirlits er geymd rafrænt hjá 57% embætta. Útgáfa graftrar- og 

framkvæmdaleyfis hjá 72% embætta. Útgáfa lokaúttektavottorða er hýst rafrænt hjá 

79% embætta. Útgáfa öryggisúttektavottorða hjá 75% embætta og Allt ofangreint er 

varðveitt rafrænt hjá 30% byggingarfulltrúaembætta. 

 

 

Mynd 39: Sýnir gögn varðveitt hjá byggingarfulltrúaembættunum 
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11.11 Spurt er um samskipti 

Spurning nr. 14 var eftirfarandi: Hvernig er samskiptum við viðskiptavini háttað hjá 

þínu byggingarfulltrúaembætti? Spurt var um átta atriði. Svarmöguleikarnir voru: Já 

og nei 

 

Mismunandi er hvernig samskiptum er háttað við viðskiptavini: Fyrirspurnum til 

byggingarfulltrúa er svarað með tölvupósti hjá 92 % embætta. Heimasíða er til staðar 

með stöðluðum upplýsingum um starfsemi byggingarfulltrúa og rafrænum 

eyðublöðum hjá 60% embætta. Hægt er að senda rafrænar fyrirspurnir varðandi 

byggingarmál til byggingarfulltrúa frá heimasíðu hjá 34% embætta. Rafrænir 

greiðslumöguleikar í boði hjá 25% embætta. Rafrænar umsóknir, en ekki rafræn 

afgreiðsla er hjá 36% embætta. Rafrænar undirskriftir eru hjá 2% embætta. Ekkert 

byggingarfulltrúaembættanna er með þjónustutorg. Bréfa og pappírssamskipti eru hjá 

70% embætta. 

 

 

 

 

 

Mynd 40: Sýnir samskipti við viðskiptavini hjá embættunum 
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Níu ábendingar kom fram frá byggingarfulltrúum úr spurningu nr. 19. Undir 

liðnum, rafrænar undirskriftir, sjá töflu 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 20: Sýnir ábendingar sem bárust frá fulltrúum um rafrænar undirskriftir 
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11.12 Spurt er um hindranir 

Spurning nr. 15 var eftirfarandi: Hvaða hindranir telur þú að standi helst í vegi fyrir 

frekari uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu hjá þínu byggingarfulltrúaembætti? Spurt 

var um níu atriði. Svarmöguleikarnir voru: Mjög líklegt, frekar líklegt, hvorki né, 

frekar ólíklegt, mjög ólíklegt. 

  

Misjafnt er, hvað embættin líta á sem hindrun fyrir frekari uppbyggingu á rafrænni 

stjórnsýslu. Almennt áhugaleysi byggingarfulltrúa er talin ólíkleg hindrun á 

uppbyggingu rafrænnar stjórnsýslu að mati 77% embætta, 2% segja það líklega 

hindrun, en 21% svara hvorki né. Meðaltal fyrir almennt áhugaleysi byggingarfulltrúa 

er 4,15 og er mjög jákvætt, þar sem miðgildi meðaltalsins er 3,0 og telst því mjög 

ólíkleg hindrun, sem er til marks um að almennur áhugi byggingarfulltrúa á rafrænni 

stjórnsýslu er fyrir hendi, og í því einu felast mikil tækifæri til dæmis varðandi það að 

vera móttækilegir, þegar málið nær að komast á dagskrá aftur samanber stefnuglugga 

Kingdons. Þegar spurt er um lagalegar hindranir varðandi rafrænar undirskriftir þá 

telja 45% embætta, að það sé líkleg hindrun en, 32% telja það ólíklegt og 23% taka 

ekki afstöðu. Meðaltal er 2,83 sem er neikvætt og því líklegt að rafrænar undirskriftir 

standi í vegi fyrir uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu byggingarfulltrúaembætta.  

Mynd 41: Sýnir mat byggingarfulltrúa á hindrunum við rafræna stjórnsýslu 
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Lág heildarfjárframlög til málflokksins eru hindrun að mati 78% embætta, 11% segja 

það ólíklegt og 11% eru hlutlausir. Meðaltal er 1,96 og er neikvætt og því verður að 

teljast mjög líklegt að skortur á fjármagni til málaflokksins, komi í veg fyrir frekari  

þróun og uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu byggingarfulltrúaembættanna. 

Tæknilegir þættir eru líkleg hindrun að mati 64% embætta, en 19% telja það ólíklegt 

og 17% svöruðu hvorki né. Meðaltal er 2,40 og er neikvætt og því líklegt að 

tæknilegir þættir séu hindrun. Spurt var hvort, að það væri hindrun að umfang 

verkefna, stæði ekki undir kostnaði, þar telja 36% embætta það líklega hindrun, en 

19% telja það ólíklegt og 45% eru hlutlausir. Meðaltal er 2,77 og telst neikvætt þar 

sem miðgildi meðaltalsins er 3,0. Því er líklegt að umfang verkefna sé hindrun. Mikill 

kostnaður við innleiðingu er að mati 47% byggingarfulltrúaembætta líkleg hindrun, en 

27% telja það ólíklegt og 26% svara hvorki né. Meðaltal er 2,70 og neikvætt og því 

ólíklegt að innleiðingarkostnaður sé hindrun. Vantraust á tækniöryggi er að mati 65% 

embætta ólíkleg hindrun, 9% segja líklegt og 26% taka ekki afstöðu. Meðaltal er 3,70 

og því ekki líklegt að, vantraust á tækniöryggi sé hindrun. Úrelt tölvukerfi er að mati 

59% embætta ólíkleg hindrun, 11% telja það líklegt og 30% eru hlutlausir. Meðaltal er 

3,62 og því líklegt að úrelt tölvukerfi sé ekki hindrun. Fjöldi 

byggingarfulltrúaembætta er að mati 59% aðspurðra ólíkleg hindrun, en 11% telja það 

líklega hindrun og 30% tóku ekki afstöðu. Meðaltal er 3,66 og því ólíklegt að of mörg 

byggingarfulltrúaembætti, sé hindrun hjá byggingarfulltrúaembættunum. 
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Þegar svar við spurningunni, of mörg byggingarfulltrúaembætti er skoðað, og það 

samkeyrt á móti starfsaldri byggingarfulltrúa, sjá mynd 42.  Fyrst  var skoðaður 

starfsaldurinn 0-5 ár þá er enginn sammála, hlutlausir eru 31%, og 69% ósammála. 

Starfsaldur 6 ár eða meira  þá er sammála í 23% tilvika, hvorki né svara 26%, og 

ósammála eru 52%. 

 

Í spurningu nr. 15 þá koma átta ábendingar fram frá byggingarfulltrúum úr spurningu 

nr. 19. undir liðnum, fjármál, sjá töflu 21. 

  

Tvær athugasemdir kom fram frá byggingarfulltrúum úr spurningu nr. 20. Undir 

liðnum, rafrænar undirskriftir, sjá töflu 22. 

Tafla 21: Sýnir ábendingar sem bárust frá fulltrúum varðandi rafrænar undirskriftir 

Tafla 22: Sýnir ábendingar varðandi sameiningu embætta 

Mynd 42: Sýnir, samkeyrslu, of mörg embætti, á móti starfsaldri 
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11.13 Spurt er um ávinning og tækifæri 

Spurning nr. 16 var eftirfarandi: Telur þú að ávinningur og tækifæri felist í aukinni 

rafrænni stjórnsýslu byggingarfulltrúaembætta? Svarmöguleikarnir voru: Mjög 

sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 94% embætta telja að ávinningur og 

tækifæri felist í aukinni rafrænni stjórnsýslu. 

En 6% embætta tóku ekki afstöðu, sjá mynd 

44. Byggingarfulltrúar eru almennt mjög 

sammála um að það felist ávinningur og 

tækifæri til sóknar með rafrænni stjórnsýslu. 

 

 

 

 

 

 

Tafla 23: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 16 

Mynd 43: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 16 

Mynd 44: Sýnir niðurstöður dregnar saman 
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Við samkeyrslu á móti stærð byggingarfulltrúaembætta kemur fram að 83% þeirra 

sem starfa hjá stóru byggingarfulltrúaembættunum eru mjög sammála því að 

ávinningur og tækifæri felist í aukinni rafrænni stjórnsýslu, enginn er ósammála eða 

mjög ósammála og 17% eru hlutlausir, sjá mynd 45. 

   

 

Meðalstóru byggingarfulltrúaembættin eru sammála í 96% tilvika, enginn var 

ósammála eða mjög ósammála og 4% taka ekki afstöðu. Hjá litlum 

byggingarfulltrúaembættum eru 93% sammála, enginn var ósammála eða mjög 

ósammála,  hlutlausir eru 8%. Athygli vekur að einungis 31% byggingarfulltrúa hjá 

litlum byggingarfulltrúaembættum, sjá aukinn ávinning og tækifæri í rafrænni 

stjórnsýslu, þrátt fyrir að menn séu mjög sammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 45: Sýnir samkeyrslu, ávinning og tækifæri, á móti stærð embætta  
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11.14 Spurt er um aukin áhrif 

Spurning nr. 17 var eftirfarandi: Hvaða áhrif mundi aukin rafræn stjórnsýsla hafa hjá 

þínu byggingarfulltrúaembætti? Svarmöguleikarnir voru: Mjög mikil áhrif, frekar 

mikil áhrif, hvorki né, frekar lítil áhrif, mjög lítil áhrif. 

  

Byggingarfulltrúarnir voru beðnir að meta hvaða áhrif aukin rafræn stjórnsýsla myndi  

hafa á ýmsa þætti hjá embættinu. Hvaða áhrif hefði aukin rafræn stjórnsýsla á aukna 

þjónustu og aðgengi viðskipavina, þar telja 92% embætta það hafa mjög mikil áhrif 

og frekar mikil áhrif, 6% svara hvorki né, 2% frekar lítil áhrif, 0% mjög lítil áhrif. Það 

er því ljóst að byggingarfulltrúar gera sér grein fyrir því að tækifærin til að auka 

þjónustu og aðgengi viðskiptavina eru veruleg þegar kemur að rafrænni stjórnsýslu. 

Myndi aukin rafræn stjórnsýsla auka gegnsæi, 75% byggingarfulltrúa telja það hafa 

mjög mikil áhrif og frekar mikil áhrif, 21% tekur ekki afstöðu, 4% frekar lítil áhrif og 

0% mjög lítil áhrif. Hér sjá byggingarfulltrúar fyrir sér að allt sé upp á borðum, 

ákvarðanataka, stefnumótun í samstarfi við íbúa, niðurstöður funda, og að stjórnsýslan 

sé opin fyrir almenning. Myndi aukin rafræn stjórnsýsla hraða mála afgreiðslu til 

viðskiptavina, 60% embætta telja það hafa mjög mikil áhrif og frekar mikil áhrif, 36% 

svara hvorki né, og 4% frekar lítil áhrif og mjög lítil áhrif. Byggingarfulltrúar eru 

sammála um að hraðari afgreiðsla til viðskiptavina, sé til bóta fyrir alla aðila, sem 

Mynd 46: Sýnir hvaða áhrif aukin rafræn stjórnsýsla hefur hjá embættunum 
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þýðir aukin hagræðing fyrir starfssvið byggingarfulltrúanna. Þegar spurt var hvort að 

aukin rafræn stjórnsýsla hraðaði mála afgreiðslu innan stjórnkerfisins, en töldu 62%  

embætta það hafa mjög mikil áhrif og frekar mikil áhrif, 32% svara hvorki né og 6% 

frekar lítil áhrif og mjög mikil áhrif. Á sama hátt og afgreiðsla til viðskiptavina þá er 

hér hagræðingarþáttur sem hægt er að vinna nánar með, hjá 

byggingarfulltrúarembættum. Myndi aukin rafræn stjórnsýsla lækka kostnað við 

stjórnsýslu embættisins, 42% embætta telja það hafa mjög mikil áhrif og frekar mikil 

áhrif, 49% svara hvorki né, en 9% frekar lítil áhrif og mjög lítil áhrif. Hérna er 

sóknarfæri á því að lækka rekstrarkostnað byggingarfulltrúaembættanna, ef rafrænnar 

stjórnsýslu nýti við í ríkara mæli, en þegar er. Þegar spurt er um hvort að aukin rafræn 

stjórnsýsla einfaldi verkferla, þá eru 81% byggingarfulltrúanna sem telja, það hafa 

mjög mikil áhrif og frekar mikil áhrif, 13% svara hvorki né, og 6% frekar lítil áhrif og 

mjög lítil áhrif. Hjá byggingarfulltrúum eru fjölmargi verkferlar sem mætti sameina, 

einfalda, hverfa frá, endurhanna, og gera nýja,  þannig að kostirnir við rafræna 

stjórnsýslu, eru ótvíræðir. Myndi aukin rafræn stjórnsýsla auka skilvirkni t.d. betri 

nýtingu fjármagns, 68% embætta telja hafa mjög mikil áhrif og frekar mikil áhrif, 

28% svara hvorki né og 4% frekar lítil áhrif og mjög lítil áhrif. 
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11.15 Spurt er um einkunn 

Spurning nr. 18 var eftirfarandi: Hvaða einkunn gefur þú þínu 

byggingarfulltrúaembætti á skalanum 1-5 varðandi rafræna stjórnsýslu? (1=lægst), 

(5=hæst). Svarmöguleikarnir voru: Einkunn1, einkunn 2, einkunn 3, einkunn 4, 

einkunn 5. 

 

 

 

 

Spurningin nr. 18 er, hvaða einkunn gefur þú þínu byggingarfulltrúaembætti á 

skalanum 1-5 varðandi rafræna stjórnsýslu? Byggingarfulltrúar sem gáfu sér 

einkunnina 1 voru 7 talsins eða 

15%. Þeir sem gáfu sér einkunnina 

2 voru 16 talsins eða 34%. 

Einkunnina  3,  gáfu 38% embætta 

eða 18 byggingarfulltrúar. 

Einkunnina 4 gáfu 13% embætta 

sér eða 6 fulltrúar. Enginn 

byggingarfulltrúi gaf sínu embætti 

einkunnina 5. Svör eru nokkurn 

vegin normaldreifð. Dregin er sú ályktun að allir telji að byggingarfulltrúaembættin 

geti bætt sig og unnið í því að bæta sínar einkunnir, sjá mynd 48. 

Tafla 24: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 18 

Mynd 48: Sýnir niðurstöður dregnar saman 

Mynd 47: Sýnir fjölda og hlutfall við spurningu nr. 18 
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Hér sést normaldreifing sem er dreifilíkan og sýnir graf sem hefur lögun eins og 

“bjalla”, samhverft með einn topp, sjá mynd 49. Normalkúrfan hefur þá eiginleika að 

meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi stakanna sem hún lýsir eru öll í miðju hennar. Í 

þessu tilviki þá eru einkunnir flestar kringum meðaltalið 2,49, en fækkar svo til 

beggja hliða (Jón Þorvarðarson, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 49: Sýnir einkunn byggingarfulltrúa, sem er u.þ.b normaldreifð 
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11.16 Opin spurning fyrir byggingarfulltrúa 

Spurning nr. 19 var opin spurning og var eftirfarandi: Hér er verið að leita eftir þinni 

skoðun. Hvaða þætti telur þú árangursríkasta, til að bæta rafræna stjórnsýslu hjá þínu 

byggingarfulltrúaembætti? Ábendingar byggingarfulltrúa: Alls bárust 40 ábendingar 

sem skipt er niður í sjö flokka: 

 

Fjármál 

 

 

Heimasíða 

 

 

 

 



 

 

77 

 

Lög og reglugerðir 

 

 

Rafrænar undirskriftir 

 

 

Samræming 
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Stöðlun 

 

Óflokkað 
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11.17 Opin spurning varðandi málaflokkinn 

Spurning nr. 20 var opin spurning og var eftirfarandi: Annað sem þú vilt koma á 

framfæri varðandi þennan málaflokk? Athugasemdir byggingarfulltrúa: Alls bárust sjö 

athugasemdir sem byggingarfulltrúar vildu koma á framfæri. Athugasemdunum var 

skipt niður í fjóra flokka:  

 

 

 

 

 

 

Opinberar stofnanir 

 

 

Sameining 

 

 

Tvöfalt kerfi 

 

 

Reglugerð 
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11.18 Staðsetning byggingarfulltrúaembætta 

Listi yfir byggingarfulltrúaembætti á landinu, byggður á gögnum frá Skipulagsstofnun 

(Skipulagsstofnun, 2011) og Félagi byggingarfulltrúa á Íslandi. 
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11.19 Bakgrunnsbreytur 

Landsvæði 

Bakgrunnsspurningarnar voru fjórar og eru niðurstöður þeirra útskýrðar í mynd 50 og 

tíðnitöflu ásamt kökuriti á næstu blaðsíðum. Spurning nr. 22 er bakgrunnsbreyta og 

var eftirfarandi: Landsvæði. Svar möguleikar voru: Höfuðborgarsvæðið og 

Landsbyggð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést þá var skipting á milli 

Höfuðborgarsvæðisins og Landsbyggðar, en 

mikill meirihluti svarenda, eða 83% voru af 

Landsbyggðinni, sjá mynd 51.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 51: Sýnir niðurstöður dregnar saman 

Tafla 25: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 22 

Mynd 50: Sýnir skiptingu á milli Höfuðborgarsvæðis og Landsbyggðar 
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Íbúafjöldi í sveitarfélagi 

Spurning nr. 23 var eftirfarandi: Íbúafjöldi í sveitarfélagi?   

Svarmöguleikar voru: Stórt byggingarfulltrúaembætti >10.001, meðalstórt 1.001-

10.000, lítið > 1.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flokkun byggingarfulltrúaembætta eftir íbúafjölda skiptist í stór embætti sem eru 13% 

svarenda, þar á eftir koma 

meðalstór embætti sem var 

stærsti flokkur svarenda með 

59% og loks lítil embætti voru 

28% svarenda, sjá mynd 53.  

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 26: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 23 

Mynd 53: Sýnir niðurstöður dregnar saman 

Mynd 52: Sýnir fjölda og hlutfall byggingarfulltrúaembætta 
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Hve margir starfa hjá byggingarfulltrúaembættinu 

Spurning nr. 24 var eftirfarandi: Hve margir starfa hjá byggingarfulltrúaembættinu? 

Svarmöguleikar voru:  Starfsmaður 1, Starfsmenn 2-15, >16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meirihluti svarenda eða 62% eru einir í starfi byggingarfulltrúa, og 34% svarenda hafa 

2-15 starfsmenn, einungis tvö 

byggingarfulltrúaembætti hafa 16 eða fleiri 

starfsmenn eða 4%, sjá mynd 55. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 27: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 24 

Mynd 54: Sýnir fjölda starfsmanna hjá embættum 

Mynd 55: Sýnir niðurstöður dregnar saman 
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Starfsaldur sem byggingarfulltrúi 

Spurning nr. 25 var eftirfarandi: Starfsaldur sem byggingarfulltrúi? 

Svarmöguleikar voru:  0-5 ár, > 6 ár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eins og sést, þá er mikill meirihluti svarenda, eða 66% sem hefur starfað sem 

byggingarfulltrúi í 6 ár eða lengur, en 34% hafa 

verið í starfi byggingarfulltrúa á bilinu 0-5 ár, 

sjá mynd 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 28: Sýnir tíðnitöflu fyrir spurningu nr. 25 

Mynd 57: Sýnir niðurstöður dregnar saman 

Mynd 56: Sýnir starfsaldur byggingarfulltrúa 
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12 Viðtöl við byggingarfulltrúa 

Lagðar voru fram fimm spurningar til að dýpka skilning á rannsókninni, sem voru 

eftirfarandi : 

 

 Hverja telur þú vera skýringuna á neikvæðni byggingarfulltrúa við útgáfu á 

rafrænu byggingarleyfi? Í rannsókn kemur fram að, ósammála eru 55% og 7% 

hlutlausir. 

 

 Hvaða skoðun hefur þú á fjárframlögum sveitarfélaga til rafrænnar stjórnsýslu 

byggingarfulltrúa? Í rannsókn kemur fram að 79% byggingarfulltrúa segja 

þetta hindrun. 

 

 Hvert er þitt mat á hindrunum varðandi rafrænar undirskriftir?  Í rannsókn 

kemur fram að 45% byggingarfulltrúa telja þetta vera hindrun.  

 

 Hver erum umsvif verkefna hjá þínu byggingarfulltrúaembætti og telur þú þau 

vera hindrun við innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu byggingarfulltrúa hjá þínu 

embætti? Í rannsókn kemur fram 36% embætta telja umsvif  líklega hindrun, 

19%  telja það ólíklegt og athyglisvert er að 45% svara taka ekki afstöðu.  

 

 Telur þú að tæknilegir þættir séu líkleg hindrun fyrir byggingarfulltrúa? Í 

rannsókn kemur fram að 64% embætta telja það líklegt, 19% telja það ólíklegt 

og 17% svöruðu hvorki né. 
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Viðtal við Bjarka Jóhannesson byggingarfulltrúa 

Byrjað var á því að taka viðtal við Dr. Bjarka Jóhannesson byggingarfulltrúa hjá 

Hafnarfjarðarbæ. En hann sagði að dræmar undirtektir hefðu verið hjá 

byggingarfulltrúum varðandi það að gefa út skriflegt byggingarleyfi á sínum tíma 

þegar Mannvirkjalögin tóku gildi árið 2011. Þá strax hafi verið megn óánægja með 

aukna skriffinnsku og margir höfðu þá skoðun að þetta væri ekki til þess að minnka 

það álag á byggingarfulltrúum sem var fyrir. Langflestir byggingarfulltrúar eru einir í 

starfi og að það sé ekki fyrr en hér á suðvesturhorni landsins sem að fleiri en einn 

starfi hjá embættunum og þeir kvarti nú reyndar líka yfir því að vera undirmannaðir. 

Að sögn Bjarka þá kemur það honum ekki á óvart að rafræna byggingarleyfið sé ekki 

vinsælt þar sem skriflega byggingarleyfið hafa verið umdeilt og reyndar er það enn 

sem komið er gefið út skriflegt hjá Hafnarfjarðarbæ. Hann bendir á að menn sjái það 

kannski ekki alltaf hverju breytingar í rafræna átt skili, en það er ljóst að skriffinnskan 

væri á undanhaldi ef rafræn stjórnsýsla væri innleidd að fullu hjá byggingarfulltrúum 

og sveitarfélögum.  Þessi neikvæða svörun hafi verið meira að menn væri bara alfarið 

á móti breytingum og þá skipti ekki alltaf máli í hverju breytingarnar væru fólgnar, 

menn væru bara mótfallnir breytingum og skýringar á því geti verið fjölmargar. Hann 

vísar til þess þegar að OneSystem kerfið var innleitt hjá Hafnarfjarðarbæ árið 2006 þá 

hafi verið gríðarlega mikil óánægja hjá starfsfólki með þessar breytingar og minnstu 

munaði að þær breytingar hefðu verið slegnar af vegna þrýstings frá starfsfólki, en af 

því varð þó ekki og OneSystem var innleitt og í dag eru allir mjög ánægðir með kerfið 

og vilja ekki sjá neitt annað. Hann bendir á að það sé svipað með rafræna stjórnsýslu 

hún þýðir breytingar á óbreyttu ástandi og það sé alltaf þungt í vöfum og svörunin við 

spurningunni taki sennilega mið af því hjá byggingarfulltrúum. Varðandi fjármál 

byggingarfulltrúaembættisins þá sagði Bjarki kreppuskeið standa yfir og ekki útséð 

með hvernig sveitarfélaginu reiðir af með að standa skil á sínum skuldbindingum, þó 

að það væri í ágætu horfi í dag. Til marks um það aðhald sem hér ríkir, þá hefur 

byggingarsviðið hér bæði þurft að fara í uppsagnir og  hagræðingarkrafan hefur verið 

um 5-10% árlega og fjárheimildir til reksturs sviðsins hafa lækkað verulega eða um 

20% frá árinu 2008. Rafræn stjórnsýsla er hindrun hjá byggingarfulltrúaembættum ef 

ekki fæst meira fjármagn til að sinna málaflokknum og ef það á að nást fram árangur. 

Mér er ekki kunnugt um að stjórnvöld hafi haft sig mikið í frammi varðandi rafræna 
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stjórnsýslu sl. ár, þannig að staðan á málaflokknum er kannski svolítið þannig að það 

megi skipta henni í fyrir efnahagshrun og eftir efnahagshrun.  Bjarki sagðist ekki vita 

til þess að lögin tækju af allan vafa um notkun á rafrænum undirskriftum og því sé 

líklegt að líta megi á þetta sem hindrun við þróunina. En það sem þarf klárlega að 

koma til meira en það, ef það væri til dæmis krafa að hálfu löggjafans að nota eigi 

rafrænar undirskriftir og takmarka verulega skrifræðið. En það gæti aftur á móti 

skapað töluvert flækjustig á þeim málum og nefnir sem dæmi löggiltan skjalapappír 

og eignaskiptasamninga hjá byggingarfulltrúaembættunum, hvernig verður leyst úr 

því? Bjarki segir að það sé í gangi þróun í rafrænni stjórnsýslu hjá Hafnarfjarðarbæ og 

vísar til íbúagáttar Hafnarfjarðarbæjar sem var tekin í notkun árið 2008, en þar geta 

íbúar skráð sig inn á rafrænum skilríkjum eða kennitölu og netfangi, og þar hafa þeir 

sína eigin síðu með aðgang að sínum málum og tekur hann fram að hægt að fylgjast 

með ferlinu þegar sótt er um byggingarleyfi, afgreiðslu og stöðu máls. Þetta er að hans 

sögn liður í skilvirkari stjórnsýslu hjá sveitarfélaginu og tæknilega séð, þá er 

bæjarfélagið vel statt hvað það varðar (Bjarki Jóhannesson, munnleg heimild, 11. apríl 

2012). 

 

Viðtal við Smára Björnsson byggingarfulltrúa 

Næsta viðtal var tekið við Smára Björnssonar byggingarfulltrúa hjá Snæfellsbæ. Í 

hans máli kom fram að í tæknilegum málum erum við hjá Snæfellsbæ ágætlega settir, 

það var fjárfest í OneSystem fyrir nokkrum árum og allur tölvu og tæknibúnaður 

endurnýjaður meira og minna. Rekstrarkostnaður byggingarfulltrúaembættis hjá 

Snæfellsbæ er 23,0 milljónir fyrir árið 2011, þá hafði rekstrarkostnaður verið 

lækkaður um 10% á milli ára. Fjöldi umsókna um byggingarleyfa eru 10-15 á ári og 

þá er ekki verið að tala um nýbyggingar, heldur ýmis viðhaldsverkefni sem þarf 

byggingarleyfi fyrir og því tekjur óverulegar af veitingu byggingarleyfa ásamt 

minnkandi umsvifum. Fjárhagslegt svigrúm embættisins er því ekki mikið. Um 

rafrænu byggingarleyfin þá kom fram að Snæfellsbær er mjög jákvæður fyrir því að 

fara yfir í rafræna útgáfu byggingarleyfis þar sem að það kemur til með að hafa mikla 

hagræðingu í för með sér til lengri tíma litið. Smári vildi líka láta þess getið að 

Umhverfisráðneytið og Mannvirkjastofnun hafi dregið lappirnar og ekki undirbúið 

jarðveginn nægjanlega vel fyrir byggingarfulltrúa þegar Mannvirkjalögunum var 
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skellt inn í byrjun árs 2010. Og það er kannski hægt að láta sér þetta lynda í eitt skipti 

eða svo, en það sama gerðist svo með nýju byggingarreglugerðina sem kom tveimur 

árum seinna, sem þýddi það að byggingarfulltrúaembættin voru í lausu lofti og engar 

leiðbeiningar að fá, hjá hvorugri stofnunninni. Byggingarfulltrúar sátu upp með það 

að vinna eftir nýjum lögum og gamalli byggingarreglugerð? Og svo áttu 

byggingarfulltrúar að fara að gefa út skrifleg byggingarleyfi? Og hvað gilti þá, lögin 

eða gamla byggingarreglugerðin? Þetta passaði bara ekki saman? Eðlilega þá lét 

meginþorri byggingarfulltrúa þetta fara í taugarnar á sér og þeir ákváðu að vinna eftir 

gömlu byggingarreglugerðinni og hafa lögin til hliðsjónar, þar til sú nýja kom í 

febrúar 2012. Smári telur að þetta hefði mátt kynna og gera svo miklu betur, en gert 

var af Mannvirkjastofnun. Smári sagði að rafrænar undirskriftir séu ekki notaðar hjá 

Snæfellsbæ, en telur að það þurfi að skylda landsmenn með lögum til þess að það sé 

hægt að framfylgja lögunum eins og þau eru í dag, það er val þarna á milli á 

skriffinnsku og rafrænum ferlum, og á meðan að það er þá gerist allt mjög hægt 

(Smári Björnsson, munnleg heimild, 4. apríl 2012). 

 

Viðtal við A byggingarfulltrúa  

Að lokum var tekið viðtal við Byggingarfulltrúa A, sem er hjá litlu 

byggingarfulltrúaembætti á landsbyggðinni. Hann segir að umfang verkefna sé 

veruleg hindrun fyrir innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu hjá sínu embætti. Hann tekur 

fram að hann sé mjög mikil áhugamaður um rafræna stjórnsýslu og að allt sem hefur 

verið gert á heimasíðu hans sveitarfélags og um leið byggingarfulltrúa, sé unnið af 

honum sjálfum, þegar tími gefst til og að embættið sé tæknilega vanbúið. Embætti 

hans hefur ekki málaskráningarkerfi, hann leitaði eftir tilboði frá þjónustuaðila 

OneSystem á Íslandi um kaup á kerfi og áætluðum kostnaði með þjónustu við  

OneSystem málaskrárkerfi. Kostnaðartölur voru rúmlega 3,0 milljónir króna, auk 

greiðslu vegna þjónustu við kerfið, sem nam 600.000 kr. á ársgrundvelli. 

Byggingarfulltrúi A segir að verkefni byggingarfulltrúa standi engan veginn undir 

þeim kostnaði við slíkt kerfi hjá sínu embætti. Það sé verið að veita kannski 1-3 

byggingarleyfi árlega og sum hver bara á viðhald og tekjur af þeim byggingarleyfum 

úttektargjöld byggingarfulltrúa er fjarri því að standa undir þeim kostnaði. Og tekur 

undir það sem hafði áður komið fram hjá Smára í Snæfellsbæ varðandi 
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byggingarleyfin. Að sögn Byggingarfulltrúa A, þá er það alveg ljóst að fyrir þau 

byggingarfulltrúaembætti eru smá í sniðum og umsvifum þá er þetta mikil hindrun 

bæði fjárhagslega og tæknilega. Auk þess þá þyrfti sveitarfélagið að samþykkja slíka 

fjárfestingu og miðað við ástandið í þjóðfélaginu, þá yrði mjög erfitt að koma því í 

gegn. Um útgáfu á rafrænu byggingarleyfi gildir í raun það sama í mínu sveitarfélagi 

og áður og byggingarleyfið verður áfram gefið út skriflega. (Byggingarfulltrúi A, 

munnleg heimild, 3. apríl 2012) 
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13 Samantekt rannsóknar 

Rúmlega helmingur byggingarfulltrúa var sammála um að aðal- og séruppdráttum 

væri skilað inn rafrænt. Við samkeyrslu á móti landsvæði þá kemur í ljós að 

Höfuðborgarsvæðið er mun neikvæðara, en Landsbyggðin þar er  tæplega helmingur 

jákvæður.  

Þegar spurt var um hvort að byggingarleyfi væri gefið út rafrænt þá var rúmlega 

þriðjungur jákvæður, en rúmlega helmingur byggingafulltrúa var neikvæður. Þegar 

niðurstöðurnar eru skoðaðar út frá stærð byggingarfulltrúaembætta þá eru 

byggingarfulltrúar hjá stóru embættunum, afgerandi neikvæðir, en hjá meðalstórum 

embættum, þá var tæplega þriðjungur jákvæður. Litlu embættin voru jákvæðust, þar 

voru liðlega tveir þriðju, jákvæðir.  

Varðandi útgáfu á rafrænum lokaúttektarvottorðum, þá var tæplega helmingur 

byggingarfulltrúa neikvæður. Við samkeyrslu, á móti stærð byggingarfulltrúaembætta, 

þá dreifast heildar niðurstöðurnar nokkuð jafnt niður á stór, meðalstór og lítil embætti 

þar sem tæplega helmingur er jákvæður og neikvæður.  

Spurning í svipuðum flokki var útgáfa á  rafrænu Öryggisúttektarvottorði, en þar var 

rúmlega þriðjungur jákvæður og tæplega helmingur neikvæður. Þegar niðurstöður eru 

skoðaðar, á móti stærð byggingarfulltrúaembætta, þá kemur í ljós að stóru embættin, 

eru afgerandi mjög neikvæð, og meðalstóru embættin einnig um rúmlega þriðjung. 

Hjá minni byggingarfulltrúaembættum, þá var rúmur helmingur jákvæður.  

Afstaða byggingarfulltrúa þegar spurt var um hvort að graftrar- og framkvæmdaleyfi 

væri útgefið rafrænt, þar voru tæplega helmingur neikvæður. Við skoðun, við 

samkeyrslu þá skiptast nokkuð jafnt þeir byggingarfulltrúar af Landsbyggðinni sem 

eru jákvæðir og þeir sem eru neikvæðir. Á höfuðborarasvæðinu var fjórðungur 

jákvæður, en þrír fjórðu neikvæðir.  

Liðlega helmingur þeirra sem svöruðu því hvort að umsögn til Heilbrigðiseftirlits væri 

rafræn voru neikvæðir. Við samkeyrslu á móti landsvæði þá er meirihluti jákvæður, 

en neikvæður um rúmlega þriðjung. Á Landsbyggðinni eru tæplega helmingur 

jákvæður, en neikvæðir um fjórðung, þeir sem tóku ekki afstöðu voru rúmlega 

fjórðungur byggingarfulltrúa.  

Spurt var um hvort að umsögn til sýslumannsembætta sé rafræn, meirihluti var mjög 

jákvæður. Við nánari skoðun á móti landsvæði þá, eru nánast allir 
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byggingarfulltrúana, á Höfuðborgarsvæðinu jákvæðir, enginn er hlutlaus. Á 

Landsbyggðinni er rúmlega helmingur byggingarfulltrúa jákvæður, en neikvæðir um 

fjórðung.  

Tæplega helmingur byggingarfulltrúa afhendir rafræn gögn samkvæmt 

upplýsingarlögum, en tæpur þriðjungur tók ekki afstöðu til spurningarinnar. Við 

skoðun á móti landsvæði, þá er nokkuð jöfn dreifing, um helmingur stóru 

byggingarfulltrúaembættanna eru jákvæðir, en neikvæðir í sama hlutfalli, meðalstóru 

embættin eru að meirihluta jákvæð um, en neikvæð um rúmlega þriðjung, litlu 

embættin eru bæði jákvæð og neikvæð, um rúmlega þriðjung.  

Þegar spurt var um aðal- og séruppdrætti, gagnagrunn og heimasíðu, þar rúmlega 

helmingur jákvæður og rúmlega þriðjungur neikvæður. Þegar samkeyrt var á móti 

stærð byggingarfulltrúaembætta, þá eru stóru embættin á Höfuðborgarsvæðinu jákvæð 

í tæplega helmingi tilfella, og neikvæð um rúman þriðjung. Meðalstóru 

byggingarfulltrúaembættin lýsa sig jákvæð í meirihluta tilfella, en neikvæð um rúman 

þriðjung. Litlu embættin eru jákvæð, í tæplega helming tilfella, og neikvæð um 

rúmlega þriðjung.  

Við spurningu um hvaða upplýsinga- og málaskráningarkerfi notast embætti þitt við, 

þá var tæplega helmingur að nota OneSystem, sem var notað í langflestum tilvika.  

Þegar spurt var hvort að upplýsinga- og málaskráningarkerfið væri beintengt við 

fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands, þá voru tæplega tveir þriðju neikvæðir og tæpur 

þriðjungur jákvæður.  

Sambærileg spurning og var í fyrri lið, en nú er spurt eftir því hvort að upplýsinga- og 

málaskráningarkerfið væri beintengt við Mannvirkjastofnun. Þar voru allir neikvæðir, 

og aðrir voru ekki með skráningarkerfi.  

Spurt var, hvaða gögn eru varðveitt rafrænt hjá þínu embætti, og var spurningin í níu 

liðum sem var í flestum tilfellum svarað jákvætt, ef undan er skilin liður sem tilgreindi 

allt ofangreint, þar var svörunin tæplega þriðjungur.  

Spurt var, hvernig er samskiptum við viðskiptavini háttað hjá þínu 

byggingarfulltrúaembætti og voru spurningar í átta liðum. Í spurningunni, 

fyrirspurnum svarað með tölvupósti voru nánast allir jákvæðir. Heimasíða til staðar 

með stöðluðum upplýsingum  og rafrænum eyðublöðum, þar var meirihlutinn 

jákvæður. Rafrænar fyrirspurnir varðandi byggingarmál, þar var rúmlega þriðjungur 
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embætta jákvæður. Rafræna greiðslumöguleikar, þar var fjórðungur embætta 

jákvæður. Rafrænar umsóknir, en ekki rafræn afgreiðsla, voru jákvæð um rúmlega 

þriðjung. Rafrænar undirskriftir var neikvætt, einungis 1 af 47 var jákvæður. Ekkert 

embættanna var með þjónustutorg. Bréfa og pappírssamskipti voru hjá þremur fjórðu 

hluta embættanna. 

Við spurningu um hindranir og frekari uppbyggingu, þá var svörunin að almennt 

áhugaleysi byggingarfulltrúa er talin ólíkleg hindrun sögðu rúmlega þrír fjórðu hlutar 

embætta. Þegar spurt er um lagalegar hindranir t.d. rafrænar undirskriftir þá telur 

rúmlega helmingur embætta það líklega hindrun. Lág heildarfjárframlög til 

málflokksins eru hindrun telja þrír fjórðu hlutar embættanna.  Tveir þriðju, telja að 

tæknilegir þættir séu líkleg hindrun. Að umfang verkefna, stæði ekki undir kostnaði, 

þar telur þriðjungur embætta að um líklega hindrun sé að ræða. Um helmingur 

embætta, telur að mikill kostnaður við innleiðingu sé líkleg hindrun. Tveir þriðju, telja 

að vantraust á tækniöryggi, sé ólíkleg hindrun. Tveir þriðju, telja að úrelt tölvukerfi sé 

ólíklegt hindrun. Rúmlega tveir þriðju telja að, of mörg byggingarfulltrúaembætti sé 

ólíkleg hindrun. Þegar spurt var um hvort að byggingarfulltrúar telji að það væri 

ávinningur og tækifæri í aukinni rafrænni stjórnsýslu þá voru nánast allir aðspurðra 

jákvæðir. Enginn var neikvæður. Við nánari skoðun á samkeyrslu þá eru rúmlega þrír 

fjórðu, stóru embættanna jákvæðir, og enginn hlutlaus. Meðalstóru 

byggingarfulltrúaembættin eru jákvæð í tæplega 100% tilvika, enginn er neikvæður. 

Hjá litlu embættunum þá er einungis tæplega þriðjungur jákvæður.  

Hvaða áhrif hefði aukin rafræn stjórnsýsla á aukna þjónustu og aðgengi viðskipavina, 

þar telur mikil meirihluti embætta, það hafa jákvæð áhrif. Myndi aukin rafræn 

stjórnsýsla auka gegnsæi, þar telja tveir þriðju byggingarfulltrúa það hafa jákvæð áhrif  

Myndi aukin rafræn stjórnsýsla hraða mála afgreiðslu til viðskiptavina þar telja 

tæplega tveir þriðju embætta það hafa jákvæð áhrif. Þegar spurt var hvort að aukin 

rafræn stjórnsýsla hraði mála afgreiðslu innan stjórnkerfisins, töldu tveir þriðju 

embætta það hafa jákvæð áhrif. Myndi aukin rafræn stjórnsýsla lækka kostnað við 

stjórnsýslu embættisins, þar telur rúmlega þriðjungur embætta telja það hafa jákvæð 

áhirf. Myndi aukin rafræn stjórnsýsla einfalda verkferla, þar telja rúmlega þrír fjórðu 

hlutar embætta telja það hafa jákvæð áhrif. Myndi aukin rafræn stjórnsýsla auka 
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skilvirkni t.d. betri nýtingu fjármagns, þar telja tæplega þrír fjórðu embætta hafa 

jákvæð áhrif. 

Byggingarfulltrúar voru beðnir um að gefa sér einkunn á bilinu 1-5, þar sem 5 var 

hæsta einkunn. Einkunn 1 gáfu 15% byggingarfulltrúa sér, einkunnina 2 gáfu 34% sér, 

einkunn 3 gáfu 38%, og einkunn 4 gáfu 13% byggingarfulltrúa sér, enginn gaf  sér 

einkunnina 5. 

Spurning nr. 19 var opin fyrir ábendingum byggingarfulltrúa, 40 ábendingar bárust og 

voru þær flokkaðar niður, eftir viðfangsefni í fjármál, en þar komu fram 8 ábendingar, 

heimasíða með 6, lög og reglugerðir með 2 ábendingar, rafrænar undirskriftir með 9, 

samræming  með11, stöðlun  með 3 og óflokkað, sem var ein ábending 

Spurning nr. 20 var opin fyrir athugasemdum frá byggingarfulltrúa sem þeir vildu 

koma á framfæri. Það bárust 7 athugasemdir sem voru flokkaðar í opinber stjórnsýsla 

með 3 athugasemdir, sameining með 2, tvöfalt kerfi með eina, og reglugerð eina 

athugasemd. 
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14 Fræðileg tenging 

Málefnið er komið á stefnuskrá ríkisstjórnar árið 2004, og stefnugluggi hefur opnast 

samanber Kingdon. (Alþingi, 2003) (Kingdon og Stano, 2011). Það sem gerst hefur 

síðan er að málið  sem var í fullri vinnslu árið 2004 (Forsætisráðuneytið, 2004)  hefur 

staðnað, það eru miklar breytingar á stjórnarfari á Íslandi og efnahagshrunið hefur 

eflaust  áhrif. Eins og áður hefur komið fram hjá Kingdom  þá er mikilvægt að 

stefnuskrár og eftirfylgni sé til staðar. Ákvarðanir eru teknar efst í pýramídanum og 

breiðast þaðan niður og út í starfsemi stjórnsýslunnar. Málefni rafrænu stjórnsýslunnar 

er mjög hægfara í íslenska kerfinu og sést það á stöðu Íslands í samanburði hjá 

Sameinuðu Þjóðunum. Opna verður stefnuglugga Kingdons aftur og koma málefnum 

rafrænnar stjórnsýslu aftur á dagskrá.  Áhrif kjörinna fulltrúa og háttsettra 

embættismanna eru mikil og ítreka þarf málið og endurnýja stefnu stjórnvalda 

(Innanríkisráðuneytið, 2006).  Lindblom nefnir eins og áður hefur komið fram í kafla 

5, að smáskrefalíkanið gengur út á að taka ákvarðanir út frá staðreyndum í litlum 

skrefum, og aðlaga sig breytingunni og síðan taka næsta skref. Þessi rannsókn er liður 

í  því að afla staðreynda. Hver er staðan í raun og veru ? Síðan er hægt að taka 

ákvarðanir út frá því.  Hér hefur aðeins verið fjallað um lítinn hluta rafrænnar 

stjórnsýslu sem snýr að embætti byggingarfulltrúanna. Kennimaðurinn Kotter talar 

um árangursríka breytingastjórnun í átta skrefum. Fólkið verður sjálft að sjá þörfina 

fyrir breytingar, til þess að það sé tilbúið til samvinnu, sem er í raun það sem rafræn 

stjórnsýsla byggingarfulltrúa snýr að. Þetta byggir á  samvinnu og að eiga frumkvæði  

ásamt þeirri sýn að sjá þau tækifæri sem felast í breytingum. Þeir sem skynja enga 

þörf, þá er erfitt að sannfæra um að setja saman vinnuteymi eða hópa sem hafa 

nægileg völd og trúverðugleika til að sannfæra aðra um ágæti breytinganna og koma 

þeim í framkvæmd. Fyrst þarf að sannfæra fólk um að breytingarnar séu af hinu góða, 

þá fyrst er fólkið tilbúið til að leggja á sig vinnu og horfa til framtíðar. Í fimmta þrepi 

fjallar Kotter um að eyða andstöðu við breytingar sem er í raun lykilatriði til að ná 

árangri. Að gera breytingar er samvinna og samskipti og nær engin virkni sem 

einstaklingsframtak heldur sem hópvinna. 
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15 Alþjóðlegur samanburður 

15.1 Sameinuðu þjóðirnar 

Sameinuðu þjóðirnar gera alþjóðlegan samanburð og þær mælingar gerðar af óháðum 

aðilum. Þar sem mæld er staða rafrænnar stjórnsýslu hjá hinu opinbera ásamt þjónustu 

við borgararanna. Þegar rafræna stjórnsýsluvísitalan (e. E-government Readiness 

Index) er skoðuð nánar, en hún byggir á þremur þriðjungsþáttum sem vega jafnt, og 

eru þættirnir, opinber þjónusta, tæknilegir innviðir og mannauður. Nánari 

innihaldslýsing á einstaka þáttum er eftirfarandi: 

 

1. Opinber vefþjónusta: Hér er átt við framboð af slíkri þjónustu.  

 

2. Tæknilegir innviðir: Innviðir fjarskipta- og upplýsingatækni hér er stuðst við gögn 

frá Alþjóðafjarskiptasambandinu og miðast allar mælingar út frá höfðatölu fylgst er 

með hversu margar tölvur eru í einkaeign, fjölda netþjóna, notkun á internetinu, fjölda 

sjónvarpa, símatengja og farsíma.  

 

3. Mannauður: Byggir á lestrarkunnáttu þjóða og menntunarstig, stuðst við gögn frá 

Þróunarhjálp Sameinuðu Þjóðanna. Læsi vegur þyngra eða tvo þriðju, og menntun 

telst þriðjungur (United Nations, 2012). 

 

Þriðjungur af rafrænu stjórnsýsluvísitölunni byggir á framboði af opinberri 

vefþjónustu. Mæliaðferðirnar sem notaðar eru til þess að leggja mat á opinbera 

vefþjónustu í könnunum Sameinuðu þjóðanna, byggja á fimm þrepa þróunarlíkani 

sem er eftirfarandi: 

1. Grunnupplýsingar (e: Emerging precence)  

Ein opinber stofnun, stjórnvald í viðkomandi landi, er með vef þar sem birtar eru 

grundvallarupplýsingar um stofnunina. Þetta þrep er viðbót til þess að mæla 

þróunarlönd. 
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2. Flýtivirkni (e: Enhanced presence)  

Fleiri en ein opinber stofnun birtir margskonar upplýsingar á vef og þær uppfærðar 

reglulega. Tengingar eru við aðrar opinbera vefi. Birt er efni, lög, tímarit, leitargluggi 

og möguleika á að senda póst af síðunni.  

 

3. Gagnvirk afgreiðsla (e: Interactive presence) Vefir stofnanna eru með tengingar á 

milli sín þannig að notendur fá afgreiðslu, gagnvirkum hætti. Möguleiki er nota leit og 

sækja eyðublöð vegna umsókna.  

 

4. Sjálfsafgreiðslur (e: Transactional presence)  

Þeir sem nota vefina geta sinnt sínum málum sjálfir. Hægt er nýta sér á öruggan hátt 

með innskráningu umsóknir um og afgreiðsla á vottorðum, leyfum og skírteinum, 

greiða gjöld. Sumstaðar er boðir uppá rafrænar undirskriftir.  

 

5. Full virkni (e: Seamless or fully integrated presence) Vefurinn er framsettur þannig 

að notandinn fái þörfum sínum fullnægt og geti sinnt sínum erindum rafrænt á 

fljótlega, öruggan og þægilegan hátt ( Bertucci, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

 

15.2 Rafræn þátttökuvísitala almennings 

Könnun Sameinuðu þjóðanna byggir á vísitölu á þátttöku almennings (e. e-

participation Index ) hún framkvæmd með eigindlegum aðferðum, og byggir á 

eftirfarandi þremur þáttum: 

 

1. Upplýsingar (e. e-information).  

Upplýsingar er til staðar rafrænt um stefnu hins opinbera. Þar má líka finna verkefni, 

lög og reglur og tengd málefni. Gott aðgengi við að nálgast upplýsingar, netföng, 

íbúagáttir, og spjallrásir. 

 

2. Samráð (e. e-consultation).  

Almenningur hefur aðgang að efni frá hinni opinberu stofnun svo sem fundargerðum, 

upptökum og hægt er skoða þetta aftur í tímann. Íbúar fá hvatningu frá hinu opinber 

til þátttöku og að segja sína skoðun.  

 

3. Ákvarðanataka (e. e-decision making).  

Almenningur er hvattur til koma með tillögur og ábendingar við ákvarðanir hins 

opinbera og hið opinbera veitir á vefnum upplýsingar um ákvarðanir og stöðu mála 

(United Nations, 2012). 
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15.3 Staða Íslands 

Rafræna stjórnsýsluvísitalan (e. E-government Readiness Index) er mæld af 

Sameinuðu þjóðunum og Ísland hefur verið að koma ágætlega út á þessum listum. 

Árið 2008 var Ísland í sæti 21, sjá töflu 30 (United Nations, 2008). Árin 2010 og 2012 

er Ísland nr. 22 á listanum (United Nations, 2010), (United Nations, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafræn þátttökuvísitala ( e. e-participation Index) almennings er birt af Sameinuðu 

þjóðunum á tveggja ára fresti og sýnir þá lista yfir þær þjóðir sem þykja standa sig 

sem best í mælingunni, sjá mynd 58. Árið 2008 þá var Ísland í 116 sæti en árið 2010 

þá var og náði Ísland þá sæti 135. En nýjasti listinn sem er birtur fyrir árið 2012, þar 

hefur Ísland náð 82 sæti með 0,1579 stig, sjá töflu 31 (United Nations, 2008), (United 

Nations, 2010), (United Nations, 2012).  

 

 

 

 

Mynd 58: Sýnir vísitölu Norðurlandanna á lista S.þ. yfir rafræna stjórnsýsluvísitölu 

 

Tafla 29: Sýnir rafræna stjórnsýsluvísitölu S.þ. frá 2008-2012 

Tafla 30: Sýnir þátttökuvísitölu S.þ. frá 2008-2012 
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Þegar Rafræn þjónusta ( e. online service index )  er mæld af sameinuðu þjóðunum og 

Ísland  er með  0,5425 stig árið 2012, en árið 2010 náði Ísland  í sæti 48. Árið 2008 

var Ísland í 61. sæti. Ísland hefur þarna bætt sig á 2 árum um 13 sæti en fellur aftur nú 

í nýjustu mælingunni 2012 um 8 sæti, sjá töflu 32 (United Nations, 2008), (United 

Nations, 2010), (United Nations, 2012).  

 

 

 

 

Þegar Mannauður ( e. human capital) er mældur af Sameinuðu þjóðunum og Ísland er 

að koma vel út.  Árið 2008 þá kemst Ísland ekki inn á listann.
2
 Ísland fellur um 4 sæti 

á milli áranna 2010 og 2012,sjá töflu 33. (United Nations, 2008), (United Nations, 

2010), (United Nations, 2012). 

 

 

 

 

 

Innviðir (e. infrastructure) eru mældir af Sameinuðu þjóðunum og þar er Ísland að 

standa sig vel.  Ísland hækkar um 8 sæti milli áranna 2010 og 2012 og er í 4. Sæti, sjá 

töflu 34 (United Nations, 2010), (United Nations, 2012). Árið 2008 náið Ísland ekki 

inn á listann
3
.(United Nations, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Árið 2008 var bara birtur listi yfir 20 efstu þjóðir og Ísland náði ekki inn á þann lista. 

3
 Árið 2008 náði Ísland ekki inn á listann sem var gefinn út yfir 20 efstu löndin. 

Tafla 31: Sýnir rafræna þjónustu S.þ. frá 2008-2012 

Tafla 32: Sýnir mælingar á mannauð S.þ. frá 2008-2012 

Tafla 33: Sýnir innviði hjá S.þ. frá 2008-2012 
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15.4 Úttekt Deloitte 

Fyrirtækið Deloitte gerði úttekt á stöðu vefja hjá opinberum aðilum sem bar 

yfirskriftina, Hvað er spunnið í opinbera vefi 2011, fyrir Forsætisráðuneytið. Þar var 

metið innihald, nytsemi, aðgengi og þjónusta vefjanna og hvernig hafi gengið að 

uppfylla kröfurnar sem lögin setja. Úttektinni er ætlað að gefa skýra mynd af því hver 

staðan er á rafrænni þjónustu hjá opinberum vefjum þar á meðal hjá sveitarfélögum. 

Deloitte byggir sína úttekt á fyrri skýrslum frá Sjá ráðgjafafyrirtæki  frá árunum 2005, 

2007 og 2009 en úttektin fer fram á tveggja ára fresti.  

15.5 Þjónustuþættir 

Skilgreindir og mældir eru fjórir mælikvarðar
 
innihald, nytsemi, aðgengi og þjónusta 

(Deloitte, 2011). Nánari útlistun á hverjum þætti fyrir sig, er eftirfarandi: 

1. Innihald vefjanna var metið út frá því hvort grunnupplýsingar um stofnunina voru 

til staðar á vefnum þ.e. heimilisfang, hlutverk, lög, reglugerðir, stefna og helstu 

verkefni. Einnig þótti rétt að fjármálaupplýsingar og fundargerðir, sérstaklega hjá 

sveitarfélögunum, væru birtar. Einnig var athugað hvort tenglar væru yfir á skylda 

vefi, og hvort vefur væri á fleiru en einu tungumáli, einnig hvort hægt væri að nálgast 

upplýsingar um tengiliði, starfsfólk og deildir, skoða skipurit og að síðustu hvort skýrt 

væri hvar grennslast ætti fyrir um laus störf. 

 
2. Nytsemi er metin út frá atriðum sem almennt þykja gera vefina notendavæna. 

Þessar reglur hafa þróast með endurteknum prófunum með notendum á vefjunum og 

miða að því að vefurinn sé hannaður þannig að hann sé skýr og auðveldur í notkun. 

Þetta eru atriði eins og uppsetning leiðarkerfis, þ.e. aðalflokkar og undirflokkar, 

samræmi leiðarkerfis á mismunandi stöðum á vefnum, veftré,  litabreytingar á heim 

sóttum tenglum, skjálengd forsíðu, markhópatenglar, samræmi í stærð, gerð og lit í 

leturgerð og leitarvirkni. 

 

3. Aðgengi nær til þarfa hreyfihamlaðra, blindra, sjónskertra, heyrnarlausra, 

lesblindra, flogaveikra og greindarskertra við skoðun á vefjunum. Náði úttektin til 

almennra atriða sem hafa verður í huga ef vefir eiga að vera aðgengilegir og ná yfir 

sérstaka þætti eins og skýrt mál, samræmi, form, töflur, myndir, hnappar, litir og 

endursvörun (Sjá ráðgjafafyrirtæki, 2005). 
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4. Við gerð skýrslu Deloitte þá var skilgreindur einn flokkur til viðbótar sem hafði 

ekki verið í úttektum Sjá árin á undan, sem nefndur er þjónusta og flokkast niður í 4 

þrep og er flokkunin eftirfarandi: 

 

1. Þrep: Grunnþjónusta (25 stig). Vefur er til staðar og þar má finna almennar 

upplýsingar um stofnunina og netfang þar sem hafa má samband við stofnunina.  

 

2. Þrep: Þjónusta sem flýtir afgreiðslu (50 stig). Hér er um að ræða virkni sem 

auðveldar skilning og upplýsingaflæði til notenda. Dæmi: Eyðublöð, 

fyrirspurnarform, leitarvirkni í upplýsingagrunnum, skráning á póstlista/áskrift, spurt 

og svarað virkni, reiknivélar, skoðanakannanir og hægt að hanna eigin síðu. 

 

3. Þrep: Þjónusta sem felur í sér rafræna móttöku eða afgreiðslu (75 stig). Hér er oft 

notað einhvers konar innskráningarferli. Hér er meðal annars um að ræða rafræn 

eyðublöð sem hægt er að skila inn í gegnum vefsíðuna eða að notendur geta vakið 

máls á málefnum sem varða stofnunina í gegnum spjallborð eða umræðuþræði. Að 

jafnaði er hér  notast við innskráningarferli.  

 

4. Þrep: Er þjónusta sem felur í sér fyllilega rafræna málsmeðferð, ákvarðanatöku og 

skil niðurstaðna (100 stig) (Halla Björg Baldursdóttir, 2010). Um er að ræða fyllilega 

rafræna málsmeðferð, ákvarðanatöku og skil niðurstaðna. Í þessu felst að notendur 

þurfa að auðkenna sig, t.d. með innskráningu eða notkun rafrænna skilríkja.  

Notendur fá einstaklings miðaðan aðgang, óska eftir þjónustu og sækja upplýsingar 

um málsmeðferð og niðurstöður í gegnum vef (Sjá ráðgjafafyrirtæki, 2009). 
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15.6 Framkvæmd 

Þjónustumat: Metið var í gátlista hvort vefþjónusta uppfyllti ákveðin stig rafrænnar 

þjónustu. Fyrir að vera með vefsíðu voru gefin 25 stig, fyrir að vera með þjónustu sem 

flýtir afgreiðslu voru gefin 50 stig, fyrir rafræna móttöku eða afgreiðslu voru gefin 75 

stig en fyrir fulla rafræna málsmeðferð 100 stig. Var sá hluti látinn gilda 80% í mati á 

þessum þætti. Hvert eyðublað stofnunarinnar var metið miðað við þjónustustig þess 

eins og það var gefið upp í sjálfsmatshluta. Eyðublað sem eingöngu var til á pappír 

fékk 25 stig. Eyðublað sem var aðgengilegt á vef fékk 50 stig, eyðublað sem hægt var 

að fylla út og senda inn á vef fékk 75 stig og eyðublað sem hægt var að skila inn á vef 

og fylgjast með afgreiðslu fékk 100 stig. Reiknuð var meðaleinkunn allra eyðublaða 

og sú einkunn látin gilda 20%. Ef engar upplýsingar voru gefnar um eyðublöð 

stofnunarinnar, fékk hún engin stig fyrir þennan hluta (Deloitte, 2011). Fjöldi 

sveitarfélaga sem tók þátt í úttekt á opinberum vefjum árið 2011 var 70 talsins. En 

samkvæmt Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga þá eru sveitarfélögin á Ísland 75 að tölu 

(Samband Íslenskra Sveitarfélaga, 2012). Það er því ljóst að um mikil þátttaka var í 

þessari úttekt Deloitte, þar sem að aðeins fimm sveitarfélög á landinu, tóku ekki þátt í 

henni. 
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15.7 Staða sveitarfélaga skv. úttekt Deloitte 

 

 

 

Fjöldi sveitarfélaga sem tók þátt í úttekt á opinberum vefjum hefur fjölgað jafnt og 

þétt á milli tímabila, en könnunin hefur verið gerð á tveggja ára fresti og árið 2011 þá 

voru sveitarfélögin orðin 70 talsins. En samkvæmt mælingum Deloitte þá virðist sem 

að sveitarfélögin séu komin á upphafsreit frá því að mælingar hófust árið 2005 þar 

sem að meðaltalið er 55 sem er sama mæligildi og mælt var 2011, sjá mynd 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 59: Sýnir meðalt. 70 sveitarfélaga yfir rafræna þjónustu (Datamarket, 2012) 
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15.8 Staða valina sveitarfélaga 

 

 

Valin voru þrjú sveitarfélög til að gera betri grein fyrir stöðunni á rafrænni þjónustu, 

sjá mynd 60. Þau sveitarfélög voru í samræmi við flokkun byggingarfulltrúaembætta í 

rannsókninni  en þar var flokkað eftir íbúafjölda sveitarfélag. Hafnarfjörður telst vera 

stórt byggingarfulltrúaembætti, Snæfellsbær meðalstórt embætti og Súðavíkurhreppur 

lítið byggingarfulltrúaembætti. Á meðfylgjandi mynd má sjá að línulegur vöxtur er 

hjá Hafnarfjarðarbæ frá árinu 2005-2009 eða upp um 12,5 stig á ári, en íbúagáttin var 

tekin í notkun um mitt ár 2008 sem skýrir að mestu þessa jákvæðu mælingu, sem er 

yfir meðaltali. Í mælingunni frá 2009-2011 eru áhrif efnahagskreppunnar komin í ljós 

og hagræðingaraðgerðir á öllum sviðum bæjarfélagsins hafnar og sem stendur þá er 

stig mælinga fyrir árið 2011, 80 stig og á niðurleið, nema að ráðstafanir verðir gerðar. 

Snæfellsbær mældist í meðaltali með 75 stig strax árið 2005 og hélt þeirri stöðu til 

ársins 2007. Mælingin árið 2009 sýnir 25 stiga minnkun og aftur í mælingunni 2011 

og endar með 45 stig, sem er undir meðaltali. Súðavíkurhreppur mældist með 50 stig 

árið 2005 og mælist stöðugur fram til mælingar 2011 og er með 48 stig, sem er undir 

meðaltali. 

Mynd 60: Sýnir stig valina sveitarfélaga yfir rafræna þjónustu (Datamarket, 2012) 
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16 Helstu niðurstöður 

Hér á eftir verður dregið saman það helsta, sem kom fram í raundæmum og greiningu 

á rannsókninni. Rannsóknarspurningunni “ Innleiðing rafrænnar stjórnsýslu á Íslandi 

– raundæmi byggingafulltrúa“ er svarað. Í ljós kom að, rúmlega helmingur 

byggingarfulltrúa er neikvæður, þegar spurt er um útgáfu rafrænna byggingarleyfa. 

Byggingarfulltrúar sem starfa hjá stærri byggingarfulltrúaembættum, voru 

hlutfallslega fleiri á þessari skoðun, en byggingarfulltrúar á hjá minni embættum. 

Athygli vekur að þar sem flest byggingarleyfi eru útgefin og mest byggt, þá eru 

byggingarleyfin, enn gefin út skriflega. Dr. Bjarki Jóhannesson byggingarfulltrúa 

Hafnarfjarðarbæjar, segir að þessar niðurstöður komi honum ekki á óvart, að rafræna 

byggingarleyfið sé ekki vinsælt þar sem skriflega byggingarleyfið hafa verið umdeilt 

og reyndar er leyfið, enn sem komið er, gefið út skriflegt hjá Hafnarfjarðarbæ. Í 

viðtali við Smára Björnsson byggingarfulltrúa Snæfellsbæjar kom fram að fjöldi 

umsókna um byggingarleyfa eru 10-15 á ári og þá er ekki verið að tala um 

nýbyggingar, heldur ýmis viðhaldsverkefni sem þarf byggingarleyfi fyrir og því tekjur 

óverulegar af veitingu byggingarleyfum ásamt minnkandi umsvifum. Tæplega 

helmingur byggingarfulltrúaembætta er að nota OneSystem skráningarkerfi, en það 

kerfi hefur mesta möguleikana á því að tengjast öðrum kerfum og telst því ánægjuleg 

þróun því samtenging kerfa er einn af lykilþáttum rafrænnar stjórnsýslu. Bjarki vísar 

til þess þegar að OneSystem kerfið var innleitt hjá Hafnarfjarðarbæ árið 2006 þá hafi 

verið gríðarlega mikil óánægja hjá í dag eru allir mjög ánægðir með kerfið. Í máli 

Smára kom fram að í tæknilegum málum, er Snæfellsbæ ágætlega settur, það var 

fjárfest í OneSystem fyrir nokkrum árum og allur tölvu og tæknibúnaður endurnýjaður 

meira og minna. Hjá byggingarfulltrúa A kemur fram að embætti hans hefur ekki 

málaskráningarkerfi, hann leitaði eftir tilboði frá þjónustuaðila OneSystem á Íslandi 

um kaup á kerfi og áætluðum kostnaði með þjónustu við OneSystem málaskrárkerfi. 

Kostnaðartölur voru rúmlega 3,0 milljónir króna, auk greiðslu vegna þjónustu við 

kerfið, sem nam 600.000 kr. á ársgrundvelli. Við þennan kostnað ráða ekki minni 

byggingarfulltrúaembætti og engar áætlanir eru um aukin framlög vegna tæknimála. 

Bjarki nefnir í viðtalinu að rafræn stjórnsýsla sé hindrun hjá 

byggingarfulltrúaembættum, ef ekki fæst meira fjármagn til að sinna málaflokknum 

og ef það á að nást fram árangur. Bjarki segir að sér sé ekki kunnugt um að stjórnvöld 
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hafi haft sig mikið í frammi varðandi rafræna stjórnsýslu sl. ár. Þannig að staðan á 

málaflokknum sé kannski svolítið þannig að það megi skipta henni í, fyrir 

efnahagshrun og eftir efnahagshrun að hans sögn. Þegar spurt var um beinar 

nettengingar til byggingarfulltrúaembættanna til Mannvirkjastofnun þá eru þær ekki 

fyrir hendi. Við mat á hindrunum fyrir rafrænni stjórnsýslu, þá kom það skýrt fram hjá 

byggingarfulltrúum, að mikill meirihluti þeirra, telur að málaflokkurinn fái ekki 

nægjanlegt fjármagn. Áberandi var að byggingarfulltrúar, sem höfðu starfað lengur en 

6 ár, töldu fjölda embætta á landinu vera hindrun fyrir framgang á rafrænni 

stjórnsýslu. Byggingarfulltrúar höfðu almennt mikinn áhuga á aukinni stjórnsýslu og 

hafa mjög jákvæða afstöðu til málaflokksins. Tæplega þrír fjórðu aðspurðra 

byggingarfulltrúa, telja lagalega hindranir vera fyrir rafrænni stjórnsýslu og lög um 

rafrænar undirskriftir séu ekki nægjanleg afdráttarlaus, í þeim sé boðið fram val á 

notkun og að það þurfi að taka sterkara til orða í lögunum. Undir þetta tekur Bjarki og 

segist ekki vita til þess að lög tækju af allan vafa um notkun á rafrænum undirskriftum 

og því sé líklegt að líta megi á þetta sem hindrun við þróunina. Smári taldi að rafrænar 

undirskriftir ekki notaðar hjá Snæfellsbæ, en telur að það þurfi að skylda landsmenn 

með lögum til þess að það sé hægt að framfylgja lögunum eins og þau eru í dag, það 

er val þarna á milli enn þá og á meðan að það er þá gerist allt mjög hægt. 

Byggingarfulltrúar telja almennt, að aukin áhrif á rafræna stjórnsýslu myndi gæta i 

þjónustu, gegnsæi, aðgengi, hraðari afgreiðslutíma, einföldun verkferla, auk þess að 

skilvirkni myndi aukast og kostnaður minnka. Það var áberandi hversu oft 

byggingarfulltrúarnir notuðu svar möguleikann hvorki né sérstaklega þegar spurt var 

um hindranir. Hlutfall byggingafulltrúa sem ekki tók afstöðu var frá fimmtung upp í 

tæpan helming. Hæsta var hlutfallið er þegar spurt er um hvort umfang verkefna sé of 

lítið til að standa undir kostnaði þá treystir tæpur helmingur sér ekki til að svara? Eru 

byggingarfulltrúarnir ekki með næga þekkingu til þess að svara, það var leitað til 

þeirra vegna reynslu þeirra og sérfræðiþekkingar og því ætti málið að vera þeim bæði 

ljúft og skylt. Byggingarfulltrúar sem hafa lengstan starfsaldur, telja embættin of mörg 

á landinu, fækkun embætta myndi eflaust auðvelda dreifingu fjármagns það er þó 

ekkert í hendi, þó að fjármagnið aukist, og að embættunum fækki. Byggingarfulltrúar 

voru beðnir um að gefa sínum byggingarfulltrúaembættum einkunn fyrir rafræna 

stjórnsýslu, þá var algengasta einkunn 3 af 5 mögulegum, enginn gaf sér þó hæstu 
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einkunn. Af þessu má draga þá ályktun að byggingarfulltrúaembættin eigi töluvert 

inni og geti gert betur. Þegar skoðuð er staða rafrænnar þjónustu hjá sveitarfélum sem 

Deloitte gerir í „Hvað er spunnið í opinber vefi ? „ sést bakslag og stöðnun, ef tekið er 

meðaltal allra sveitafélaga á landinu þá lækkar það úr 62 stigum 2009  niður í 55 stig 

árið 2011. Þessar niðurstöður styrkja enn frekar mikilvægi þess að vekja athygli 

ráðamanna á vandanum og koma málinu á hreyfingu.  Í samanburði frá Sameinuðu 

þjóðunum á rafrænni stjórnsýsluvísitölu, er Ísland í 22. sæti 2012. Danmörk er í 4. 

sæti , Svíþjóð í 7. sæti og Noregur í 8. Sæti. Ísland er þarna töluvert á eftir þeim 

löndum, sem við berum okkur að jafnaði saman við. Einnig hefur Dr. Haukur 

Arnþórsson skrifað doktorsritgerð þar sem rannsóknarefnið var rafræna stjórnsýslu.  

Hann skýrir versnandi stöðu Íslands í samanburði við önnur lönd með því að hið 

opinbera hafi ekki staðið sig við veitingu miðlægrar vefþjónustu. Haukur talar um að 

skýringa sé að leita í skorti á samþættingu upplýsingavinnslu og samvinnu, líkt og 

gert er í öðrum löndum. Tæknivæðing er á háu stigi á Íslandi og miklum fjármunum 

hafi verið eytt til upplýsingatækni en það nái ekki að skila sér nægjanlega í 

samanburðinum (Haukur  Arnþórsson, 2008). Markmið þessarar rannsóknar var að 

kanna stöðu á rafræni stjórnsýslu byggingarfulltrúa á Íslandi. Í ljós hefur komið að 

byggingarfulltrúar kalla eftir stefnumörkun og fjármagni til að halda þessari 

innleiðingu áfram. Þetta þarf að gera með markvissum hætti, í litlum skrefum líkt og 

Lindblom mælir með. Opna þarf stefnuglugga Kingdons og fá til liðs við verkefnið 

öfluga liðsheild sem getur tekið ákvarðanir eins og Kotter lýsir í átta skrefa fræðum 

um breytingastjórnun. Verkefnið er umfangsmikið, krefst aðhalds og skipulagningar. 

Það þarf kraftmikla einstaklinga til þess að vinna að verkefninu og koma þarf fram 

skýr stefna um eftirfylgni frá stjórnvöldum. Því nóg hefur verið birt af skýrslum, 

yfirlýsingum og könnunum varðandi rafræna stjórnsýslu. Það er ljóst að  búið  er að 

segja margt, og nú er komið að því að gera það, sem sagt var og byggingarfulltrúar 

eru jákvæðir fyrir aukinni rafrænni stjórnsýslu í sínu starfi. Vinna þarf stöðugt að 

verkefninu, þannig að breytingin í rafrænni stjórnsýslu ná fótfestu og festist í sessi. 
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18 Viðauki I 

18.1 Spurningalisti  

Spurningar í spurningarkönnun til byggingarfulltrúa á Íslandi. Spurningarlistinn er í 

fjórum hlutum. 

 

Í  fyrsta hluta í eftirfarandi spurningum er stuðst við fimm punkta Likert kvarða:  

Mjög sammála,sammála, hvorki/né, ósammála og mjög ósammála.   

 

1. Hluti: Í fyrsta hluta ertu beðin(n) að segja til um hversu sammála eða ósammála þú 

ert eftirfarandi fullyrðingum um þitt byggingarfulltrúaembætti. 

1. Aðal- og séruppdráttum er skilað inn rafrænt. 

2. Byggingarleyfi er útgefið rafrænt hjá mínu byggingarfulltrúaembætti! Átt er 

við allt ferlið frá umsókn til útgáfu byggingarleyfis. 

3. Lokaúttektarvottorð er útgefið rafrænt hjá mínu byggingarfulltrúaembætti. 

4. Öryggisúttektarvottorð er útgefið rafrænt hjá mínu byggingarfulltrúaembætti. 

5. Graftrar- og framkvæmdaleyfi eru útgefin rafrænt hjá mínu 

byggingarfulltrúaembætti. 

6. Umsögn varðandi samþykkta notkun fasteignar frá Heilbrigðiseftirliti er veitt 

rafrænt. 

7. Umsögn varðandi rekstrarleyfi frá Sýslumannsembættum er veitt rafrænt. 

8. Beiðni viðskiptavina um gögn sbr. upplýsingalög nr. 50/1996 eru veitt rafrænt. 

9. Allir aðal- og séruppdrættir eru skannaðir inn í gagnagrunn og eru 

aðgengilegir viðskiptavinum rafrænt á heimasíðu byggingarfulltrúa? 
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2. Hluti: Spurningar varðandi kerfi, varðveislu gagna og samskipti. 

Í öðrum hluta skiptir í ýmsa kvarða, valkostir eru:  

Tegund kerfis, fullyrðingar(já/nei), varðveislu gagna og samskipti byggingafulltrúa 

2. Hluti: Spurningar varðandi kerfi, varðveislu gagna og samskipti. 

10. Hvaða upplýsinga- og málaskráningarkerfi notast byggingarfulltrúaembættið 

þitt við? 

11. Hjá mínu byggingarfulltrúaembætti er upplýsinga- og málaskráningarkerfið 

beintengt við fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands! (Já/Nei) 

12. Hjá mínu byggingarfulltrúaembætti er upplýsinga- og málaskráningarkerfið 

beintengt við kerfi Mannsvirkjastofnunar! (Já/Nei) 

13. Hvaða gögn eru varðveitt rafrænt hjá þínu byggingarfulltrúaembætti? 

14. Hvernig er samskiptum við viðskiptavini háttað hjá þínu 

byggingarfulltrúaembætti? 

 

Í þriðja hluta eru fjórir valkostir á fimm punkta Likert kvarða og tvær opnar 

spurningar, og staðsetning: Mjög líklegt, mjög ólíklegt, mjög sammála og mjög 

ósammála, mjög mikil áhrif- mjög lítil áhrif og einkunn á skalanum 1-5 (1=lægst og 

5=hæst). 

 

3. Hluti: (og jú, þetta er alveg að verða búið) ertu beðin(n) um að svara nokkrum 

almennum spurningum. 

15. Hvaða hindranir telur þú að standi helst í vegi fyrir frekari uppbyggingu á 

rafrænni stjórnsýslu hjá þínu byggingarfulltrúaembætti? 

16. Telur þú að ávinningur og tækifæri felist í aukinni rafrænni stjórnsýslu 

byggingarfulltrúaembætta? 

17. Hvaða áhrif mundi aukin rafræn stjórnsýsla hafa hjá þínu 

byggingarfulltrúaembætti? 

18. Hvaða einkunn gefur þú þínu byggingarfulltrúaembætti á skalanum 1-5 

varðandi rafræna stjórnsýslu? 

19. Hér er verið að leita eftir þinni skoðun. 

Hvaða þætti telur þú árangursríkasta, til að bæta rafræna stjórnsýslu hjá þínu 

byggingarfulltrúaembætti? 
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20. Annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þennan málaflokk? 

21. Staðsetning byggingarfulltrúaembættis. Gert ráð fyrir því að sami aðili geti 

verið með fleiri en eitt embætti á sínum vegum. 

 

4. Hluti: Í lokin eru nokkrar bakgrunnspurningar sem notaðar verða við úrvinnslu 

rannsóknarinnar. 

Landsvæði. 

Valkostir Höfuðborgarsvæðið- Landsbyggð 

 

Íbúafjöldi í sveitarfélagi. 

Valkostir: <10.000, 1.001-10.000, <1.000 

 

Hve margir starfa hjá byggingarfulltrúaembættinu? 

Valkostir: Starfsmaður 1, Starfsmenn 2-15, 16 > 

 

Starfsaldur sem byggingarfulltrúi? 

Valkostir: 0-5 ár, > 6 ár  
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19 Viðauki II 

19.1 Kynningarbréf 

 

Kynningarbréf  

3. janúar 2012 

Kæri byggingarfulltrúi 

 

Undirritaður er nemi í meistaranámi í Opinberi Stjórnsýslu (e. Master of Public 

Adminastration) við Háskóla Íslands og er að vinna að rannsókn sem er fólgin í því að 

rannsaka hve langt innleiðing rafræn stjórnsýslu er komin hjá 

byggingafulltrúaembættunum á Íslandi. Undirrituðum er ekki kunnugt um að 

sambærileg rannsókn hafi verið gerð hér á landi. Ef þú samþykkir að taka þátt í 

rannsókninni þá verður óskað eftir að þú svarir spurningalista og veitir viðtal. Reynsla 

þín og þekking er rannsókninni mikilvæg. Þýðið er 52 byggingarfulltrúaembætti. 

Annars vegar er um 25 staðlaðar spurningar að ræða og hins vegar er opið viðtal með 

nokkrum spurningum. Það mun taka ca. 20 mínútur fyrir þig að svara 

spurningalistanum og gert er ráð fyrir að viðtalið sjálft taki um 40 mínútur. Ég hef 

áhuga á að fá fram þitt sjónarhorn á viðgangsefninu í opna viðtalinu. Niðurstöður úr 

þessari rannsókn munu veita byggingarfulltrúaembættum upplýsingar um hver staðan 

er á innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu í málaflokknum hjá þeirra umdæmi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar á fundi Félags byggingarfulltrúa í sept 

2012. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þátttöku eða varðandi rannsóknina, þá bið ég 

þig endilega að hringja í mig í síma 664-5621 (gsm) eða 555-3075(heima). Þér er 

einnig velkomið að senda mér rafpóst. Netfang mitt er: ssj9@hi.is. 

 

Með þakklæti og kveðju, 

Sigurður S. Jónsson, MPA nemi 

 

 


