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Útdráttur 

Fyrsta stefna ríkisstjórnar Íslands um rafræna stjórnsýslu kom út árið 1996 og frá þeim 

tíma hafa alls verið gefnar út fjórar stefnur. Tækniþróunin síðan 1996 hefur leitt til þess 

að í dag hefur hið opinbera yfir að ráða tækjum og tólum til að veita mikið af sinni 

þjónustu rafrænt.  

Markmið ritgerðar þessarar er að kanna áhrif innleiðingar á rafrænni þjónustu hjá 

hinu opinbera, kostnað þeirra og kostnað almennings við að nálgast þjónustuna. Kynnt 

er stefna ríkisstjórnar um rafræna stjórnsýslu frá 1996 til 2016 og farið yfir helstu 

markmið hverrar stefnu.  

Eftir yfirferð á stefnum ríkisstjórnar er gerð athugun á hvaða áhrif innleiðing á 

Rafrænni Reykjavík og rafrænu skattframtali hefur haft á kostnað viðkomandi stofnana 

og kostnað almennings. Til að skoða það enn fremur var gerð kostnaðarábatagreining á 

innleiðingu Rafræn Reykjavík þar sem skoðaður var hagrænn ábati fyrir Reykjavíkurborg 

og íbúa Reykjavíkurborgar.  

Að lokum er litið á stöðu Íslands í samanburði við aðildarríki Sameinuðu þjóðanna. Þá 

er bæði skoðuð staða Íslands í rafrænni stjórnsýslu og rafræn þátttaka almennings.  

Niðurstöður kostnaðarábatagreiningarinnar eru þær að hagrænn ábati við 

innleiðingu á Rafræn Reykjavík fyrir Reykjavíkurborg á tímabilinu 2000 til 2014 var 

117.665.682 kr. og hagrænn ábati íbúa Reykjavíkurborgar fyrir sama tímabil var 

402.525.046 kr. Núvirtur hagrænn ábati fyrir Reykjavíkurborg fer lækkandi eftir því sem 

hærri ávöxtunarkrafa er gerð á innleiðinguna, það er vegna þess að mikill 

stofnkostnaður fylgir slíkum aðgerðum. Núvirtur hagrænn ábati fyrir íbúa 

Reykjavíkurborgar fór hinsvegar hækkandi eftir því sem hærri ávöxtunarkrafa er gerð á 

innleiðinguna. Ábati borgarbúa er meiri en ábati Reykjavíkurborgar. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er sú að innleiðing á rafrænni stjórnsýslu hefur lítil áhrif á kostnað hins 

opinbera við að veita slíka þjónustu ef innleiðingin leiðir til aukinnar skilvirkni. Áhrif 

innleiðingar leiðir til þess að kostnaður almennings við að nálgast þjónustu lækkar 

töluvert. Draga má þá ályktun að innleiðing skili sér í auknum þjóðhagslegum hagrænum 

ábata.   
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1  Inngangur 

Á veraldarvefnum má finna gífurlegt magn upplýsinga af öllu mögulegu tagi um 

einstaklinga, fyrirtæki og opinbera aðila. Opinberir aðilar geta notað internetið til að 

koma upplýsingum til almennings og einstaklinga. Einstaklingar geta einnig notað 

internetið til að koma upplýsingum til hins opinbera og til að bregðast við hverskonar 

fyrirspurnum stjórnsýslunnar. Á hverju ári leiðir nýsköpun mannkynið á nýjar slóðir í 

tækninni. Stjórnsýsluverkefni sem áður var aðeins hægt að leysa í útibúum stofnana eða 

með símtali er nú gerlegt rafrænt. Möguleikar rafrænnar stjórnsýslu hafa þróast í takt 

við það. Rafræn stjórnsýsla ásamt upplýsingatækni hjá einkareknum fyrirtækjum er með 

meiri forgang á stefnuskrám stofnana og fyrirtækja nú til dags en nokkurn tímann fyrr. Í 

þessari ritgerð verður leitast eftir skoða stefnu ríkisstjórnar Íslands frá árinu 1996, þegar 

hún fjallaði fyrst um rafræna stjórnsýslu, til ársins 2016. Tuttugu ára tímabil er rakið 

ásamt því að skoða dæmi um hvaða framfarir hafa orðið hjá hinu opinbera í rafrænni 

stjórnsýslu með það að markmiði að koma til móts við almenning. 

Vegna smæðar Íslands hefði mátt ætla að sveitarfélög myndu vinna í sameiningu að 

bættri rafrænni þjónustu við íbúa sveitarfélaganna, en annað hefur komið á daginn. 

Óskar J. Sandholt, skrifstofustjóri skrifstofu þjónustu og reksturs Reykjavíkurborgar, 

svaraði spurningum höfundar þessarar ritgerðar um helstu ástæður þess. Þrátt fyrir litla 

samvinnu við önnur sveitarfélög  hefur Reykjavíkurborg vel tekist að virkja sína rafrænu 

stjórnsýslu og náðst hefur góð hagkvæmni í rekstri innanhúss. Innleiðing á Rafræn 

Reykjavík fór fram árið 2000 og til að skoða áhrif hennar á kostnað Reykjavíkurborgar og 

íbúa hennar er notast við kostnaðarábatagreiningu.  Niðurstöður á þeirri greiningu eru 

birtar undir lok ritgerðarinnar. 

Ísland hefur dregist aftur úr samanburðarlöndum í rafrænni stjórnsýslu og má segja 

að almenningur hefur aldrei almennilega tekið þátt í henni fyrr en fyrst árið 2014. Þetta 

sýna niðurstöður könnunar sem Sameinuðu þjóðirnar hafa staðið fyrir frá árinu 2003. 

Rafræn stjórnsýsla skapar verðmæti og verður sýnt fram á, í þessari ritgerð, að hún 

getur bæði sparað skattfé ásamt því að auka skilvirkni í opinberum rekstri og bættri 

þjónustu. Skoða þarf hvaða ástæður geta legið að baki því að Ísland er ekki í takt við 
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önnur lönd, hvort rafræn stjórnsýsla er ekki að skila hagrænum ábata eða hvort Ísland er 

svo náið samfélag að við þurfum ekki rafræn samskipti?  
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2 Rafræn stjórnsýsla á Íslandi 

Með hugtakinu „Rafræn stjórnsýsla“ er átt við notkun og beitingu upplýsingatækni í 

stjórnsýslunni til að hagræða og einfalda aðgerðir og ferli, til að stýra gögnum og 

upplýsingum á hagkvæman máta, auka afköst á þjónustu við almenning ásamt því að 

auka samskiptaleiðir þeirra á milli (United Nations, 2014). Nýsköpun og tækniþróun 

hefur gert stjórnvöldum kleift að taka upp rafræna stjórnsýslu um allan heim. Með 

aukinni innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu hér á landi getur hið opinbera orðið skilvirkara 

og um leið svarað auknum kröfum almennings á örugga og ábyrga þjónustu. Rafræn 

stjórnsýsla er tæki í höndum hins opinbera til að örva hagvöxt, auka umhverfisvitund, 

stuðla að betri nýtingu náttúruauðlinda og jafnframt stuðla að frekari félagslegri 

aðlögun, sérstaklega fyrir þá sem eiga erfitt með að nálgast þjónustu hins opinbera.  

2.1 Saga rafrænnar stjórnsýslu á Íslandi 

Það var í október árið 1996 sem Finnur Ingólfsson, þáverandi Iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, boðaði til blaðamannafundar og tilkynnti framtíðarsýn ríkisstjórnar 

Íslands um upplýsingasamfélagið (Forsætisráðuneytið, 1996). Það markaði tímamót fyrir 

sögu Íslands í rafrænni stjórnsýslu en stefnan var sett á að Ísland yrði í fararbroddi þjóða 

heims í notkun upplýsingatækni í þágu bættrar hagsældar. Strax í upphafi voru settir 

umtalsverðir fjármunir í þróun upplýsingakerfa af ýmsum toga. Markmið þeirrar 

fjárfestingar var að bæta stjórnsýsluna og örva atvinnulífið. Tæknilega séð var 

grundvöllur fyrir því að taka slíka ákvörðun en gríðarlegur vöxtur var í hugbúnaðariðnaði 

á þeim tíma. Nefna má í því sambandi að árið 1991 voru tekjur af útflutningi 

hugbúnaðar rúmar 50 milljónir króna en árið 1995 voru þær tekjur orðnar hátt í einn 

milljarð króna.  

Þessi gífurlega áhersla á upplýsingasamfélagið fyrir aldamót varð til þess að árið 1999 

var einstaklingum boðið í fyrsta sinn að skila skattframtali sínu rafrænt (Morgunblaðið, 

1999). Við það varð gífurleg hagræðing hjá Ríkisskattstjóra sem fól í sér fjárhagslegan 

sparnað við innslátt tölulegra upplýsinga. Villum í innslætti fækkaði mikið og nákvæmni í 

starfsemi Ríkisskattstjóra jókst mjög mikið. Hér á eftir verður betur komið inná 
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innleiðingu rafræns skattframtals hjá Ríkisskattstjóra og hagkvæmnina sem sú innleiðing 

skilaði. Um aldamótin hóf Tryggingastofnun ríkisins að afhenda öryrkjum rafræn skilríki 

ásamt því að lyfseðlar voru í fyrsta sinn sendir rafrænt frá apótekum til TR. Árið 2001 

hófst tilraunaverkefni á sendingu lyfseðla rafrænt frá læknum til apóteka. Sú tækni varð 

ekki fullmótuð fyrr en vorið 2009 en þá var hægt í fyrsta sinn að senda rafræna lyfseðla 

frá öllum heilsugæslustöðvum til apóteka (Lyfjaval, 2014).  

Haustið 2000 var námsmönnum í fyrsta sinn gert kleift að sækja um námslán hjá 

Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN) rafrænt. Það má segja að LÍN hafi verið með fyrstu 

stofnunum hérlendis til að taka upp rafrænar lausnir og því í takt við metnaðarfulla 

áætlun ríkisins að vera meðal bestu þjóða heims í rafrænni stjórnsýslu. Árið 2003 hlaust 

LÍN sá heiður að vera meðal 20 bestu stofnana í Evrópu í rafrænum lausnum (Lánasjóður 

íslenskra námsmanna, 2004). 

Rafræn Reykjavík er undirsíða vefsíðu Reykjavíkurborgar og var innleidd um 

aldamótin 2000. Þar geta íbúar borgarinnar afgreitt ýmsar umsóknir og önnur erindi 

sem þeir þurfa aðstoð við. Með því að innleiða slíka þjónustu mátti ná hagkvæmni í 

rekstri ásamt aukinni skilvirkni en það verður nánar skoðað síðar í ritgerðinni.  

2.2 Stefna hins opinbera í rafrænni stjórnsýslu frá 1996 til 2016 

„Sú hraða þróun, sem nú á sér stað í samskiptatækni og upplýsingamiðlun, mun hafa 

víðtæk áhrif á mannlegt samfélag“ ritaði Davíð Oddsson í aðfaraorðum sínum árið 1996 

fyrir skýrslu ríkisstjórnar um framtíðarsýn Íslands varðandi upplýsingasamfélagið 

(Forsætisráðuneytið, 1996). Sama ár sagði Finnur Ingólfsson, þáverandi iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, að framfarir í upplýsingatækni næstu ár myndu verða víðtækari og 

ganga hraðar en fyrri samfélagsbreytingar. 

2.2.1 Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélgið, 1996-2003 

Fyrsta stefna ríkisstjórnar um upplýsingasamfélagið var einföld, aðstoða átti við þróun 

upplýsingatækni hérlendis en talið var að ef rétt væri að staðið myndi það koma til með 

að auka framleiðni og hagvöxt. Ísland átti að verða samkeppnishæft við önnur lönd í 

þessari grein og því var haldið fram að lífskjör allra landsmanna myndu verða betri við 

þessa þróun á næstu áratugum. Til að hrinda þessari framkvæmd af stað voru stofnaðir 

ákveðnir fjárlagaliðir innan ráðuneyta sem ætlaðir voru til verkefna á sviði 
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upplýsingatækni en þess má geta að árið 2000 var varið 278 milljónum, á verðlagi ársins 

2000, í slík verkefni (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2000). 

Vel tókst til hjá metnaðarfullri ríkisstjórn en árið 2003 voru Íslendingar með hæsta 

hlutfall notenda á internetinu í heiminum eða 83,14% (International Telecommunication 

Union, 2014). Rafræn stjórnsýsla virtist einnig stefna í rétta átt en samkvæmt skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna voru Íslendingar í 15. sæti yfir bestu þjóðir heims í rafrænni 

stjórnsýslu. 

2.2.2 Auðlindir í allra þágu, 2004 - 2007 

„Upplýsingatækni veitir einstaklingum, atvinnulífi og opinberri stjórnsýslu tækifæri til að 

nýta sér þær auðlindir sem felast í upplýsingum, þekkingu og nýsköpun“ 

(Innanríkisráðuneytið, 2004). Fyrrgreind setning er ástæða þess að skýrslan sem kom út 

árið 2004 bar heitið Auðlindir í allra þágu. Sú skýrsla var í gildi til ársins 2007 en helstu 

markmið þeirrar stefnu var að halda áfram góðum árangri sem náðst hafði í þróun og 

notkun upplýsingatækni til að efla efnahagslífið. Þess heldur var það einlæg krafa 

ríkisstjórnar að stjórnkerfið sjálft þyrfti að laga sig að breyttum aðstæðum í samfélaginu. 

Með því er átt við að nú skyldi stjórnsýslan auka og bæta þjónustu sína við almenning 

með nýrri tækni. Lögð var áhersla á að þar sem rafræn viðskipti og rafræn þjónusta 

skiluðu hagræðingu og bættum samskiptum skyldi taka slík kerfi upp. Þá var einnig 

leitað leiða við að finna hvernig hægt væri að aðstoða þá sem ekki nytu góðs af tækninni 

og sérstök nefnd um tæknileg atriði rafrænnar málsferðar var komið á fót.  

Fleiri atriði sem hrinda átti í framkvæmd voru meðal annars: 

 Opinberar upplýsingar verði aðgengilegar almenningi og fyrirtækjum 

 Athugað hvort upplýsingatækni gæti auðveldað kosningar 

 Opinber innkaup á rekstrarvörum verði gerð rafræn 

 Rannsóknarvinna um notkun og þróun upplýsingatækni 

 Bæta reglugerðir og lög sem hindra rafræn viðskipti 

 Auka samkeppni upplýsingatæknifyrirtækja 

 Auka rafræn viðskipti í ferðaþjónustu 
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Þær umfangsmiklu framkvæmdir sem stóðu til hjá ríkisstjórn var deilt niður á 

verkefnastjórnir sem skipaðar voru af mönnum úr helstu ráðuneytum ríkisstjórnar.   

Árið 2007 notuðu að meðaltali 90,6% Íslendinga internetið í einhverjum tilgangi og 

var Ísland ennþá í fyrsta sæti með mesta hlutfall notenda á internetinu (International 

Telecommunication Union, 2014). Þrátt fyrir vel útfærða stefnu ríkisstjórnar og hátt í 

600 milljóna króna fjárframlög (Capacent, 2007) kemur í ljós að á þessu tímabili drógst 

Ísland aftur úr samanburðarþjóðum í rafrænni stjórnsýslu. Árið 2008 var Ísland komið í 

21. sæti yfir bestu þjóðir heims í rafrænni stjórnsýslu (United Nations, 2014) en hafði þá 

dregist niður um 6 sæti frá árinu 2003. Til að framfylgja ásetningi fyrri ríkisstjórnar til að 

verða leiðandi ríki í upplýsingatækni var ljóst að leita þurfti nýrra leiða. Nánar verður 

skoðaður  kvarði Sameinuðu þjóðanna um rafræna stjórnsýslu síðar í ritgerðinni. 

2.2.3 Netríkið Ísland, 2008 - 2012 

Stefna ríkisstjórnar árin 2008 – 2012 fólst í þremur áhersluþáttum, þjónustu, skilvirkni 

og framþróun. Tæknin var til staðar og til stóð að koma á meiri skilvirkni og betri 

þjónustu hjá hinu opinbera. Helst má nefna framkvæmdir í sjálfsafgreiðslu á netinu, 

umsóknir, tilkynningar, tímapantanir, gagnaskil og fleira í þeim dúr 

(Innanríkisráðuneytið, 2013). 

Fyrsti áhersluþátturinn, þjónusta, leiddi til þess að vefsíðan Ísland.is var tekin í 

notkun en hún sinnir upplýsinga- og þjónustuveitu hins opinbera. Þar geta notendur séð 

hvaða þjónustu stofnanir og embætti veita ásamt því að geta fundið mikið magn 

eyðublaða á vegum hins opinbera.  

Annar áhersluþátturinn, skilvirkni, hafði það helsta markmið að gögn myndu flytjast 

milli stofnana en ekki að fólk þyrfti sjálft að koma þeim á milli. Sam- og endurnýting 

upplýsinga um viðskiptavini var komin í gang hjá ýmsum stofnunum sem við átti. Rafræn 

skilríki voru tekin í notkun í gegnum Ísland.is en með þeim getur almenningur átt 

greiðari aðgang að ýmsum upplýsingum frá mismunandi stofnunum hins opinbera. 

Þriðja yfirskrift þessara stefnu, framþróun, snýr að því að gera netríki Íslands 

samkeppnishæfara en til þess að svo yrði var talið að efla þurfti lýðræðislega þátttöku 

almennings, bæta menntun og örva atvinnulífið. Til þess að efla lýðræðislega þátttöku í 

þessu samhengi var stefnan tekin á að auka aðkomu almennings að stefnumótun og 

ákvörðunartöku opinberra aðila. Horft var til nágrannaríkja sem höfðu tekið það upp að 
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setja opinberar stefnur á internetið, með þeim tilgangi að almenningur getur yfirfarið 

þær og í einhverjum tilfellum sett sínar athugasemdir við, áður en þær taka fullt gildi. Til 

þess að bæta menntun átti að auka við fjölbreytni upplýsingatæknimenntunar, til að 

mynda með því að tengja betur saman atvinnulíf og menntastofnanir. Gera átti 

almenningi auðveldara að stunda fjölbreytt nám þar sem hverjum hentaði og hvenær. 

Örvun atvinnulífsins fól í sér að hið opinbera skyldi bjóða út hugbúnaðarþróun, rekstur 

og annað tengt upplýsingatækni til einkafyrirtækja þegar hagkvæmt þótti til.  

2.2.4 Vöxtur í krafti netsins, 2013-2016 

„Árið 2013 eða 5 árum eftir bankahrunið stendur íslenska ríkið ennþá fyrir þeirri áskorun 

að hagræða hjá hinu opinbera en mikilvægasta verkefnið er þó að byggja upp traust í 

samfélaginu“ (Innanríkisráðuneytið, 2014). Þetta sagði Ögmundur Jónasson, þáverandi 

innanríkisráðherra, í skýrslu sem hið opinbera gaf út sama ár sem bar heitið Vöxtur í 

krafti netsins. Það sem einkennir núverandi stefnu hins opinbera er að ríkið og 

sveitarfélög unnu í sameiningu að gerð hennar. Ef litið er aftur til tímabilsins 2008-2012 

þá var eitt aðalverkefni hins opinbera að efla lýðræði. Sú aðgerð leiddi til þess að ríkið 

og sveitarfélögin fóru að vinna saman og aukið samstarf þeirra á milli leiddi til betri 

árangurs í að auka aðkomu almennings að stefnumótun og ákvörðunartöku hins 

opinbera. Sá árangur lagði þar af leiðandi grunn fyrir núverandi stefnu hins opinbera.  

Ísland.is verkefnið var komið vel á veg og þróun rafrænnar auðkenningar, sem bar 

nafnið Íslykill, var lokið og tekið í notkun 2013. Með þessu móti getur almenningur nú 

nýtt margvíslega rafræna þjónustu í gegnum Ísland.is ásamt því að nota Íslykilinn til að 

geta tekið þátt í svokölluðum rafrænum íbúakosningum og undirskriftarsöfnunum. 

Framtíðarsýn Íslands í dag er að halda í við þá stöðugu þróun sem átt hefur sér stað. 

Það sem einkennir það sem af er 21. öldinni er að upplýsingatæknin er stöðugt að 

breytast. Hið opinbera telur þó ljóst að með bættri tækni sé hægt að fá meira fyrir 

minna hjá stjórnsýslunni. Í dag er fjöldinn allur af minni stofnunum og 

skipulagseiningum hjá hinu opinbera og með því bæta skipulag, koma á betra kerfi og 

tengja þessar einingar saman má ná gífurlegri hagkvæmni og er það þar með 

meginstefna ríkisstjórnar til ársins 2016. 
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3 Rafræn stjórnsýsla 

3.1 Rafræn sveitarfélög 

Stefna hins opinbera um upplýsingasamfélagið árin 2013 til 2016 var fyrsta 

stefnumótunin um rafræna stjórnsýslu sem unnin var í samvinnu við sveitarfélög 

(Innanríkisráðuneytið, 2014). Með því að koma á samstarfi milli sveitarfélaga í þessum 

málum má spara skattfé almennings. Þessi fullyrðing kemur fram í fyrrgreindri stefnu 

hins opinbera.  

„Það má að mestu kenna stjórnmálum um að ekki hefur verið staðið að meiri 

samvinnu milli sveitarfélaganna en samkeppni ríkir á milli þeirra um fjölda íbúa“ (Óskar 

J. Sandholt, skrifstofustjóri skrifstofu þjónustu og reksturs hjá Reykjavíkurborg, munnleg 

heimild, 20. nóvember 2014). Sveitarfélögin keyra flest á mismunandi rafrænum kerfum 

sem sjá um að þjónusta íbúa sína ásamt því að kerfin innan skrifstofu sveitarfélaganna 

eru oftar en ekki ólík. Lítið samstarf undanfarin ár getur átt hluta í að endurspegla þá 

litlu þátttöku almennings í rafrænni stjórnsýslu samkvæmt mælingum Sameinuðu 

þjóðanna frá árunum 2003 til 2013 sem skoðuð er betur síðar í ritgerðinni (United 

Nations, 2014).  

Við upphaf rafrænnar stórnsýslu hjá sveitarfélögunum í kringum aldamót höfðu 

samtök sveitarfélaga frumkvæði að samvinnu milli þeirra um verkefni tengd 

upplýsingatækni. Það verkefni stóð þó ekki lengi þar sem sveitarfélögin fóru að sækja 

frekar í það að vinna hvert í sínu horni að sínum eigin verkefnum tengd rafrænni 

stjórnsýslu. Helsta útskýring þess má reka til stjórnmála og var nýsköpun einnig sögð 

meiri eftir því sem aukin samkeppni myndaðist milli sveitarfélaga um íbúa.  

Áhugavert verður að sjá hvernig samstarf milli hins opinbera og sveitarfélaganna mun 

ganga á næstu árum, en hingað til hafa ekki nein áberandi sameiginleg verkefni litið 

dagsins ljós. Kennisetningar hagfræðinnar um ávinning af samkeppni á hefðbundnum 

mörkuðum á ekki við um opinbera þjónustu. Samræmdir staðlar og samvinna hjá 

sveitarfélögunum ætti frekar að leiða til betri þjónustu, minni eyðslu á skattfé og 

almennt meiri skilvirkni í stjórnsýslunni. Hér á eftir skoðum við úttekt á því hvernig 

þróun á rafrænni stjórnsýslu hjá Reykjavíkurborg hefur leitt til meiri skilvirkni og gæti því 
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endurspeglað upphafið á því gildi sem skapast við samræmda staðla og samvinnu 

sveitarfélaganna.  

3.1.1 Rafræn Reykjavík 

Rafræn stjórnsýsla, í því formi sem hún var skilgreind í upphafi ritgerðarinnar, var 

innleidd hjá Reykjavíkurborg í kringum 1990 og var upphaflega hugsuð sem 

innanhúsverkefni til að koma á betra kerfi og ná þannig meiri hagkvæmni í rekstri. Síðan 

þá hefur reynslan hjá Reykjavíkurborg sýnt fram á það að með bættri upplýsingatækni í 

rekstri sparast ekki miklir fjármunir en þó má mæla hagkvæmnina í félagsauði.  

Með tilkomu nýjustu tækni getur Reykjavíkurborg nú boðið íbúum sínum gífurlega 

mikla þjónustu rafrænt. Nýlega hefur fjöldinn allur af opinberum stofnunum tekið upp 

svokallað netspjall, en með því móti geta þjónustufulltrúar átt samskipti við viðskiptavini 

rafrænt og er Reykjavíkurborg engin undantekning í þeirri þróun. Vefsíðan Rafræn 

Reykjavík var bylting í þróun rafrænnar stjórnsýslu þegar henni var komið á laggirnar um 

aldamótin og voru notendur síðunnar yfir 25.000 vikulega árið 2014 (Veflistinn, 2014). 

Rafræn Reykjavík býður íbúum sínum uppá margvísleg eyðublöð fyrir umsóknir, má þar 

nefna leikskólavist, hundahald, lóðir og styrki. Ásamt þessu er hægt að fá upplýsingar 

um frístundarstyrki, fasteignagjöld og fylgjast með meðferð eigin erinda.  

3.1.2 Félagsauður af rafrænni stjórnsýslu 

Hugtakið félagsauður er byrjað að nota meira í fræðigreinum nú til dags en áður. 

Hugtakinu sjálfu má þó sjá bregða fyrir í bókum fyrir næstum heillri öld en hugmyndin 

sem slík fer þó enn lengra aftur í tímann. OECD skilgreinir félagsauð sem hóp 

einstaklinga sem deila sömu venjum, gildum og skilningi og eiga þar af leiðandi 

auðveldara með samstarf innan þess hóps og meðal annarra hópa (OECD, 2007). Hér á 

eftir verður sýnt fram á aukinn félagsauð með því að skoða hagrænan ábata almennings 

sem hlýst af innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu.  

3.1.3 Meira fyrir minna 

„Meira fyrir minna er orðið vinsælt slagorð hjá hinu opinbera eftir bankahrun“ (Óskar J. 

Sandholt, skrifstofustjóri skrifstofu þjónustu og reksturs hjá Reykjavíkurborg, munnleg 

heimild, 20. nóvember 2014). Meira fyrir minna hugtakið má útskýra þannig að 

opinberar stofnanir eru í mun meiri mæli að reyna að koma á betri skilvirkni í 
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stjórnsýslunni fyrir minni fjárhæðir. Rafræn stjórnsýsla er ein af nútímaleiðunum til að 

koma slíku á laggirnar en með réttri notkun getur stjórnsýslan náð veigamikilli 

hagræðingu ásamt því að veita betri þjónustu til almennings. Það er þó einkennandi fyrir 

slíkar aðgerðir að lögum og reglugerðum þarf að breyta ásamt því að stofnkostnaður 

fyrir slíka tækni getur spilað stórt. Opinberar stofnanir þurfa þar af leiðandi að sækja 

fjármagn í ríkissjóð til að geta farið í þær framkvæmdir að gera meira fyrir minna. 

3.1.4 Erfitt að sýna fram á hagkvæmni 

Þegar taka á upp nýtt kerfi hjá sveitarfélögum er oft erfitt að sýna fram á þá fjárhagslegu 

liði sem viðkomandi tækni á eftir að spara í skattfé almennings og hvernig mæla eigi 

hagkvæmnina á bakvið kerfið. Þegar Rafræn Reykjavík var tekin í notkun er hægt að 

áætla að beinn kostnaður við það kerfi hafi verið rúmlega 25 milljónir króna (Óskar J. 

Sandholt, munnleg heimild, 20. nóvember 2014). Það þurfti að kaupa netþjón, sækja um 

leyfi, þróa hugbúnað og setja upp sem og að þjálfa starfsfólk í að nota kerfið. Óbeinn 

kostnaður við slíkt kerfi reikar á bilinu 14-15 milljónir króna ár hvert og fellur undir það 

viðhald á netþjónum, launakostnaður tæknimanna og áframhaldandi þróun. Það skal þó 

tekið fram að launakostnaður þjónustufulltrúa sem nýta kerfið í að þjónusta íbúa fellur 

ekki undir óbeinan kostnað. Þegar kerfið var tekið upp skilaði það ekki beint 

fjárhagslegri hagkvæmni, a.m.k. ekki til að byrja með, og erfitt er að mæla félagsauðinn 

sem myndast við slíkt kerfi. Rafræn Reykjavík hefur leitt til betri þjónustu við íbúa, ferlin 

taka styttri tíma, lítil sem engin biðröð er eftir afgreiðslu og íbúar geta fylgst með öllu 

ferlinu rafrænt. Það má því segja að Rafræn Reykjavík hefur skilað auknum félagsauði 

með ánægðari íbúum, þeir þurfa ekki lengur að mæta á staðinn og spara sér þar af 

leiðandi ferðakostnað og tíma. 

3.1.4.1 Kostnaðarábatagreining fyrir Reykjavíkurborg 

Þó erfitt sé að sýna fram á fjárhagslegan sparnað, þá einna helst vegna þess að hann 

virðist ekki vera til staðar í bókhaldi, er hægt beita kostnaðarábatagreiningu til að finna 

út hversu mikill hagrænn ábati hefur myndast við innleiðingu Rafræn Reykjavík. Við 

berum saman tvo kostnaðarliði, þann fyrri sem sýnir að þar sem Rafræn Reykjavík er 

innleidd mun hún auka skilvirkni í stjórnsýslunni og þann seinni sem sýnir að þar sem 

kerfið er ekki tekið í notkun mun skilvirkni haldast sú sama með tímanum. Við skoðum 

tímabilið frá árinu 2000 til 2014 þar sem allur kostnaður er reiknaður á verðlagi ársins 
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2014 með því að notast við breytingu á vísitölu neysluverðs frá sama tímabili (Hagstofa 

Íslands, 2014c). Við gerum ráð fyrir að í báðum tilvikum er stöðugildum ekki haldið fast 

þannig að fjöldi starfsmanna getur vaxið eða minnkað. Fjöldi erinda sem berast á borð 

Reykjavíkurborgar samsvarar um 40% af heildarfjölda íbúa, þannig að stöðugildi ættu að 

aukast með hverju ári. Íbúafjöldi Reykjavíkurborgar hefur aukist um 10,3% á árunum 

2000 til 2014 og með því að skoða íbúafjölda hvers árs má sjá fjölda erinda sem berast 

Reykjavíkurborg samhliða því (Hagstofa Íslands, 2014d).  

Til að finna út kostnaðinn við innleiðingu á Rafræn Reykjavík gerum við ráð fyrir 

stofnkostnaði fyrstu tvö árin ásamt óbeinum kostnaði sem inniheldur þróun, 

endurbætur og almennan rekstur. Árin eftir það reiknum við með aukinni skilvirkni, þar 

sem starfsfólk er betur þjálfað, hefur meiri reynslu og sinnir þ.a.l. sínum verkefnum 

hraðar. Við gerum einnig ráð fyrir sama óbeina kostnaðinum árlega. Jafnframt gerum við 

ráð fyrir að kerfið sé uppfært á þriggja ára fresti frá árinu 2004 sem felur í sér aukinn 

kostnað. Aukin skilvirkni vinnur hér á móti fjölgun erinda þannig að stöðugildi haldast 

þau sömu yfir tímabilið.  

Til að reikna út kostnað þess að taka ekki upp Rafræna Reykjavík skoðum við 

almennan rekstrarkostnað og reiknum hvernig afgreiðsla á hverju erindi hefði orðið 

tímafrekari og fjárhagslega kostnaðarsamari með ári hverju. Ekki er gert ráð fyrir neinum 

stofnkostnaði. Gert er ráð fyrir að skilvirkni standi í stað ár hvert. Fjöldi erinda vex í 

samræmi við fjölgun borgarbúa. Það leiðir til þess að fjöldi stöðugilda eykst og því eykst 

launakostnaður í samræmi við það. Þetta kerfi væri rekið á þeim grundvelli að öll erindi 

myndu berast á pappírsformi og því þyrfti að póstleggja einhver erindi sem annars hefði 

verið hægt að afgreiða rafrænt, ásamt því að kostnaður við pappír er tekinn með í 

dæmið. Þetta leiðir til þess að kostnaður vex með ári hverju. 

Laun starfsmanna Reykjavíkurborgar eru reiknuð eftir heildarlaunum fullvinnandi 

starfsmanna sveitarfélaga m.v. árið 2013, þau eru svo uppfærð m.v. meðaltalsbreytingu 

á launavísitölu milli áranna 2013 og 2014 (Hagstofa Íslands, 2014a, 2014b). Forsenduna 

fyrir pappírskostnaði, póst- og úrvinnslugjöldum og annan almennan rekstrarkostnað 

gefur höfundur sér á verðlagi ársins 2014 með hliðsjón af því sem telst almennt í dag. 

Hugmynd um stofn-, viðhalds- og þróunarkostnað á Rafræn Reykjavík ásamt fjölda 

erinda er fengin frá skrifstofustjóra skrifstofu þjónustu og reksturs hjá Reykjavíkurborg 
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(Óskar J. Sandholt, munnleg heimild, 20. nóvember 2014). Skilvirkni er reiknuð með 

þeim tíma sem það tekur að afgreiða hvert erindi en gert er ráð fyrir að tveimur árum 

eftir innleiðingu á kerfinu taki það starfsmenn þriðjungi styttri tíma að afgreiða erindi 

borgarbúa.  

Tafla 1. Kostnaður Reykjavíkurborgar með og án innleiðingu á Rafræn Reykjavík. 

Ár Með innleiðingu Án innleiðingar

2000 150.700.560 kr.            95.734.094 kr.             

2001 109.250.784 kr.            98.687.405 kr.             

2002 103.029.512 kr.            101.006.985 kr.           

2003 102.251.340 kr.            102.721.686 kr.           

2004 103.938.586 kr.            105.020.703 kr.           

2005 101.489.548 kr.            107.210.437 kr.           

2006 101.466.739 kr.            109.986.604 kr.           

2007 103.852.902 kr.            113.370.247 kr.           

2008 102.603.623 kr.            117.346.569 kr.           

2009 102.249.088 kr.            119.959.473 kr.           

2010 102.474.273 kr.            120.655.127 kr.           

2011 100.023.376 kr.            123.207.929 kr.           

2012 99.102.975 kr.              125.129.202 kr.           

2013 100.925.598 kr.            128.195.386 kr.           

2014 99.105.499 kr.              131.898.240 kr.           

Samtals 1.582.464.405 kr.        1.700.130.087 kr.        

 

Tafla 1 sýnir niðurstöður þessara útreikninga fyrir Reykjavíkurborg. Samtals er 

hagrænn ábati Reykjavíkurborgar af Rafrænni Reykjavík 117.665.682 kr. fyrir árin 2000 

til 2014. Eins og niðurstöður gefa til kynna er erfitt að sýna fram á hagkvæmni þegar 

fjárhagslegur sparnaður verður ekki mikill við það að innleiða kerfið vegna mikils 

stofnkostnaðar. Þessi útreikningur sýnir fram á að þrátt fyrir að fjárhagslegur sparnaður 

er ekki áberandi í bókhaldi Reykjavíkurborgar hefur hagrænn ábati aukist á árunum 

2003 - 2014. Ef við berum saman kostnaðinn þá sjáum við að á rúmlega 10 árum, 2000 

til 2010, er Reykjavíkurborg að ná að greiða upp stofnkostnaðinn í formi þess að vera 

með skilvirkara kerfi. Árið 2014 er þjónustusvið Reykjavíkurborgar þ.a.l. að greiða 24,9% 

lægri hagrænan kostnað en það hefði ella gert með gamla kerfinu. Nánar verður 

núvirtur ábati skoðaður í niðurstöðum. 
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3.1.4.2 Kostnaðarábatagreining fyrir íbúa Reykjavíkurborgar 

Til að finna hagrænan ábata borgarbúa var leitast eftir að skoða hversu mikinn tíma það 

tekur þá að ljúka erindi sem þeir leggja fyrir Reykjavíkurborg. Reglulegt meðaltímakaup 

starfsmanna á almennum vinnumarkaði var notað til að finna út kaup borgarbúa á 

hverja klukkustund (Hagstofa Íslands, 2014a). Notast var við jaðarskatt á meðallaun fyrir 

íslenska vinnumarkaðinn á tímabilinu 2000 til 2014 til reikna út laun eftir skatt (OECD, 

2014). Með þessari aðferð var fundið tímakaup hvers borgarbúa á hverja klukkustund 

eftir skatt og þá einnig fyrir hvert ár frá 2000 til 2014. Sú upphæð er túlkuð sem virði 

borgarbúa á hverja klukkustund. Rétt eins og reiknað var með í skilvirkni fyrir 

Reykjavíkurborg er nú gert ráð fyrir að borgarbúar geti sinnt erindum sínum þriðjungi 

hraðar en þeir hefðu ella geta gert, með innleiðingu á Rafrænni Reykjavík. Ásamt þessu 

er gert ráð fyrir að fjöldi erinda sem borgarbúar þurfi að fá úrlausn á samsvari 40% 

heildarfjölda íbúa Reykjavíkurborgar. Íbúafjöldi Reykjavíkurborgar hefur aukist um 

11.343 milli áranna 2000 og 2014 og skoðaður er íbúafjöldi hvers árs til að finna út fjölda 

erinda á hverju ári fyrir sig (Hagstofa Íslands, 2014d). 

Tafla 2. Kostnaður íbúa Reykjavíkurborgar með og án innleiðingu á Rafræn Reykjavík. 

Ár Með innleiðingu Án innleiðingar

2000 51.393.402 kr.          77.090.103 kr.         

2001 52.213.452 kr.          78.320.179 kr.         

2002 52.142.403 kr.          78.213.605 kr.         

2003 52.100.912 kr.          78.151.367 kr.         

2004 52.429.477 kr.          78.644.215 kr.         

2005 52.979.095 kr.          79.468.643 kr.         

2006 53.839.481 kr.          80.759.222 kr.         

2007 55.091.774 kr.          82.637.662 kr.         

2008 56.123.783 kr.          84.185.674 kr.         

2009 55.722.876 kr.          83.584.313 kr.         

2010 53.630.779 kr.          80.446.168 kr.         

2011 53.859.990 kr.          80.789.985 kr.         

2012 53.979.940 kr.          80.969.910 kr.         

2013 54.438.182 kr.          81.657.273 kr.         

2014 55.104.545 kr.          82.656.818 kr.         

Samtals 805.050.092 kr.        1.207.575.137 kr.    

Hagrænan kostnað íbúa Reykjavíkurborgar með og án innleiðingu á Rafræn Reykjavík 

frá árinu 2000 til 2014 má sjá á töflu 2. Samkvæmt kostnaðarábatagreiningu er hagrænn 
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ábati íbúanna þá samtals 402.525.046 kr. fyrir árin 2000 til 2014. Nánar verður núvirtur 

ábati skoðaður í niðurstöðum ásamt heildarábata Reykjavíkurborgar og íbúa hennar. 

3.1.5 Rafrænir reikningar 

Rafrænir reikningar hjá Reykjavíkurborg voru innleiddir árið 2009 og öfugt við Rafræna 

Reykjavík var loks hægt að mæla og sjá þá fjárhagslegu hagræðingu sem hún skapaði. 

Reykjavíkurborg kaupir mikið magn af þjónustu ár hvert og þegar slík þjónusta hefur 

verið innt af hendi þarf að senda reikning á Reykjavíkurborg til að fá hana greidda. Kerfið 

áður fyrr var þannig að allir reikningar til Reykjavíkurborgar skiluðu sér í umslagi til 

aðalskrifstofu, þá þurfti að opna umslagið, skanna inn reikninginn, koma því í átt að 

réttu starfsstöðinni, fá leyfi þaðan fyrir greiðslu og senda svo til bókara sem greiddi út. Í 

dag berast reikningarnir rafrænt í gegnum Rafræna Reykjavík og er um staðlað form 

reikninga að ræða, sem sagt allir reikningar sem berast borginni eru eftir ákveðnu formi 

sem Reykjavíkurborg sjálf hefur þróað. Það gerir það að verkum að reikningarnir skila 

sér beint rafrænt til réttu starfsstöðvarinnar og fara strax í ákveðið samþykktarferli. 

Þegar samþykki hjá þeim aðila sem lagði inn pöntun á þjónustunni kemur inn í rafræna 

kerfið berst það sjálfkrafa beint til bókunardeildar sem sér um að borga út reikninginn. 

Sparnaðurinn hefur skilað sér í hagkvæmara ferli. Stöðugildum hefur ekki fækkað við 

þessa þróun en þeim hefur aftur á móti ekki fjölgað þar sem kerfið sjálft er mjög 

skilvirkt.   

3.1.6 Lagalegar hömlur 

Reglur og lög geta hamlað að ný rafræn tækni geti aukið hagkvæmni fyrir sveitarfélögin. 

Öll erindi sem koma á borð skrifstofu Reykjavíkurborgar, umsóknir, skólamál, greiðslur 

og önnur samskipti borgarinnar við íbúa hennar telja á bilinu 30 til 40 þúsund árlega. 

Þrátt fyrir að mest megnið af þessum málum berast rafrænt og eru einnig afgreidd til 

baka rafrænt þá þarf Reykjavíkurborg að prenta út þessa ferla þar sem Borgarskjalasafn 

tekur ekki við þeim rafrænt. Borgarskjalasafn þarf svo að taka afrit af þessum málum og 

skila einnig á pappírsformi til Þjóðskjalasafns. Þetta ferli er gert í samræmi við lög og 

kostar mikið fjármagn ár hvert.  

Reykjavíkurborg sendir einnig út mikið magn af reikningum til íbúa sinna. Þótt íbúar 

geti nú afþakkað að fá hluta slíkra reikninga á pappírsformi inn um póstlúguna sína þá 
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eru ennþá lagalegar hömlur á öðrum. Það gefur auga leið að til þess að ná meiri 

hagkvæmni í rekstri Reykjavíkurborgar þarf að breyta þeim lögum svo senda megi alla 

reikninga rafrænt óháð mikilvægi þeirra. 

3.1.7 Framtíðarhorfur Reykjavíkurborgar 

Framtíðin í rafrænni stjórnsýslu hjá Reykjavíkurborg er þjónustaður hugbúnaður, það 

þýðir að kerfin sem keypt verða eru tilbúin til afgreiðslu og eru ekki sérsniðin eftir 

þörfum. Núna er Reykjavíkurborg að skoða möguleikann á að kaupa svokallað 

ábendingar-app. Með því gætu íbúar borgarinnar sent inn ábendingar um margskonar 

málefni. Ábendingar sem berast Reykjavíkurborg snúa meðal annars að því hvort það 

þarf að laga holur í götum, lausagangur hunda í hverfum eða upplýsingar um að það hafi 

gleymst að slá gras einhversstaðar. Slíkt app þarf ekki að kosta mikið en getur sparað 

borginni gífurlega vinnu en þúsundir ábendinga berast þjónustuveri borgarinnar á hverju 

ári. Með því að leigja appið er hægt að spara mikinn kostnað sem annars myndi fylgja 

þróun, innleiðingu og sérsniðnum þörfum. „Tæknin er stöðugt að breytast og það þarf 

að hugsa til lengri tíma, það má jafnvel vera að við verðum ekki lengur að nota öpp eftir 

10 ár“ (Óskar J. Sandholt, munnleg heimild, 20. nóvember 2014). 

3.2 Ríkisskattstjóri 

Það var þann 1. október 1962 sem embætti Ríkisskattstjóra var stofnað. Síðan þá hefur 

þróun skattframtala og almenn þjónusta hjá Ríkisskattstjóra við landsmenn breyst 

gífurlega. Í dag rekur rekur Ríkisskattstjóri níu starfsstöðvar og starfa u.þ.b. 250 manns 

við embættið (Ríkisskattstjóri, 2014). Það má með sanni segja að Ríkisskattstjóri snertir 

líf næstum allra landsmanna en ár hvert þurfa fjárráða einstaklingar að skila 

skattframtali sínu. Þróun skattframtalsins hefur umturnast allt frá stofnun embætti 

Ríkisskattstjóra og verður saga þess rakin hér í næsta undirkafla, í stuttu máli.   

Árið 1999 var landsmönnum fyrst boðinn sá möguleiki að skila skattframtali sínu 

rafrænt. Einungis tveimur árum síðar hafði fjöldi framtala sem skilað var á pappír 

fækkað niður í 41% (Skúli Eggert Þórðarson, 2014). Stefna Ríkisskattstjóra undanfarin ár 

hefur verið sú að innleiða rafræn framtöl að fullu og þar með útiloka pappírsframtöl þar 

sem reynslan hefur sýnt að það bæði sparar vinnu og lækkar kostnað (Skúli Eggert 

Þórðarson, Ríkisskattstjóri, munnleg heimild, 26. nóvember 2014). 
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3.2.1 Skattframtal 

Framtöl voru upphaflega ekki skráð fyrir stofnun embættis Ríkisskattstjóra en eftir 

stofnun þess 1. október 1962 var fljótlega komið á laggirnar framtalskerfi sem átti að 

halda utan um álagningu opinberra gjalda og annarra skatta (Skúli Eggert Þórðarson, 

Ríkisskattstjóri, munnleg heimild, 26. nóvember 2014). Með þessu móti voru allir 

landsmenn skikkaðir til að fylla út pappírsframtal ár hvert sem skila átti til 

Ríkisskattstjóra. Stofnuninni var einnig sett það hlutverk að annast skatteftirlit og í 

framhaldi af því leita uppi þá einstaklinga sem ekki skiluðu réttum gjöldum. Árið 1980 

var framtalskerfinu svo breytt þannig að allir reitir voru númeraðir og skráðir upp með 

ákveðnum hætti en með því móti átti að auðvelda almenningi að fylla út 

pappírsframtalið. Ásamt því einfaldaði það verulega úrvinnslu Ríkisskattstjóra við að 

reikna álagningu hvers og eins.  

Snemma á tíunda áratugnum var settur af stað vinnuhópur hjá Ríkisskattstjóra sem 

skoða átti möguleikann að herma eftir framtalskerfi Danmerkur og taka slíkt kerfi upp 

hér á landi. Árið 1992 var svo lögð fram skýrsla um möguleikana sem fylgdu kerfinu en 

kerfið byggðist á því að framteljandinn fyllir ekki lengur út upplýsingar eftir gögnum frá 

þriðja aðila heldur var sú ábyrð nú í höndum Ríkisskattstjóra. Það kerfi átti að koma í veg 

fyrir tímafreka vinnu almennings við að safna saman og reikna úr eigin gögnum m.a. frá 

bönkum og öðrum fjármálastofnunum. Ríkisskattstjóri fór í framhaldi að óska eftir 

lagalegum heimildum frá Alþingi til að geta sótt upplýsingar almennings um eignir og 

skuldir frá bönkunum. Árið 1994 var lögð fram formleg krafa þess efnis en mikil tregða 

bankakerfisins og þingmanna kom í veg fyrir að slík stefna varð lögleidd. Það leiddi til 

þess að Ríkisskattstjóri frestaði slíkum aðgerðum. Það var svo meira en ártugi seinna, 

eða í framhaldi af hruninu 2008, að það var loks samþykkt að eignir og skuldir 

almennings yrðu sjálfkrafa innfærð í skattframtal hvers og eins. Í framhaldi fór 

Ríkisskattstjóri að auglýsa það, að gefnum uppfylltum skilyrðum, að nú þyrfti 

framteljandi einungis að samþykkja skattframtalið í stað  þess að fylla það út og senda 

inn.  

Árið 1997 innleiddi Ríkisskattstjóri myndskönnun á framtölum sem átti að lesa 

upplýsingar af pappírsframtölunum. Með þessu kerfi átti að einfalda vinnuna sem fólst í 

því að allar upplýsingar í tölvukerfið voru sjálfkrafa stimplaðar inn. Þetta kerfi var þó ekki 
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hannað með hag almennings í huga þar sem nú varð að vanda sig betur við innritun á 

framtölin svo myndskönnunin ynnist betur. Þetta kerfi gekk þó ekki vel upp þar sem 

gífurleg vinna starfsmanna fór nú í að leiðrétta villur sem kerfið hafði gert í ferlinu. Miklu 

fjármagni hafði verið ráðstafað í kerfi sem einfaldlega hentaði ekki. 

Í framhaldi af misförum myndskönnunar var hafist handa við að leita betri leiða við 

skil á skattframtölum til Ríkisskattstjóra. Það leiddi til þess að hugmyndin um rafrænt 

skattframtal kom upp og setti þáverandi Ríkisskattstjóri, Garðar Valdimarsson, af stað 

vinnuhóp sem átti að innleiða hugmyndina. Árið 1999 var ákveðið að leggja alveg niður 

myndskönnun og einblína einungis á rafræn framtöl. Móttökurnar leyndu sér ekki en 

það sama ár var vel tekið á móti þessu kerfi og rúmlega 19.000 framtöl  af 205.000 

skiluðu sér rafrænt (Skúli Eggert Þórðarson, 2014). 

3.2.2 Pappírsframtal verður að rafrænu framtali 

Undirbúningur þess verkefnis að breyta pappírsframtali í rafrænt framtal hófst 1998 en 

það var Ómar Ingólfsson, þáverandi yfirmaður tæknideildar Ríkisskattstjóra, sem leiddi 

vinnuhóp sem falið var að stýra undirbúningi á verðandi breytingu framtalsskila. Við 

undirbúning á nýja framtalskerfinu þurfti ekki einungis að hanna framtalsskilin heldur 

einnig að taka upp nýtt kerfi til að yfirfara rafrænu framtölin. Sú þróun sem var tekin í 

þessum málum kom til með að móta yfirferð starfsmanna Ríkisskattstjóra á framtölum 

næsta áratuginn (Skúli Eggert Þórðarson, 2014). 

Fyrsta skrefið í þróun rafrænna framtala var tekið 1999 þegar opnað var fyrir rafrænu 

skilin. Endurskoðendur, bókarar og almenningur komu þeirri skoðun skýrt til 

Ríkisskattstjóra að þetta kerfi væri skilvirkt og hentugt. Þrátt fyrir að þessi breyting á 

framtalsskilum skilaði einhliða jákvæðni almennings var oft á tíðum tímafrekt að ganga 

frá framtalsskilum. Næstu ár fóru í að uppfæra tölvukerfi Ríkisskattstjóra til að koma í 

veg fyrir villur og aðra galla sem reyndust nokkuð algengir. Framtalsforritin áttu það til 

að stöðvast í miðri vinnslu án nokkurra skýringa sem leiddi til þess að framteljandinn 

þurfti að endurhefja framtalsgerðina.  

Um aldamótin 2000 var 31,7% framtala skilað rafrænt. Ári seinna var 57,3% framtala 

skilað rafrænt. Sú mikla aukning gaf Ríkisskattstjóra fyrirheit um hvað framtæðin bæri í 

skauti sér. Þróun á tölvukerfinu hélt því áfram og var m.a. hafinn undirbúningur að 

áritun upplýsinga í framtölin.  
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Mynd 1. Framtalsskil 1999 – 2014. Heimild: Skúli Eggert Þórðarson (2014). 

Árin 2008 og 2009 mörkuðu ár framfara hjá Ríkisskattstjóra en eftir áratugabaráttu 

fyrir því að komast yfir upplýsingar fjármálastofnanna var lögum að lokum breytt. Í 

framhaldi af því gat Ríkisskattstjóri hafið að færa allar fjármálaupplýsingar sjálfkrafa í 

tölvukerfið og þar af leiðandi einfaldað framtalsskil almennings. Breyting þessi leiddi til 

þess að í dag þarf stór hluti almennings einungis að yfirfara upplýsingar og að því loknu 

að staðfesta framtalsgerðina. Þessi breyting varð til þess að í dag fer tölvukerfi 

Ríkisskattstjóra sjálfkrafa yfir 82% framtala. Starfsmenn Ríkisskattstjóra sjá þar af 

leiðandi ekki þann fjölda framtala sem tölvukerfið sér um að yfirfara. Hinn hlutann af 

framtölunum þarf að skoða og kalla starfsmenn fram einstök framtöl á sínum 

tölvuskjám. Þar eru þau yfirfarinn, leiðrétt og síðan send áfram til samþykktar 

einstaklinga. 

3.2.3 Kostnaður við rafræn framtöl 

Ekki eru til nákvæmar tölur um hver stofnkostnaður við að taka upp rafrænt 

skattframtal var en kerfið sem slíkt var hannað af Ríkisskattstjóra og nam ekki háum 

upphæðum (Skúli Eggert Þórðarson, Ríkisskattstjóri, munnleg heimild, 26. nóvember 

2014). Það sama gildir fyrir Ríkisskattstjóra og Reykjavíkurborg að allt viðhald og þróun á 

þessum kerfum eru kostnaðarsöm.  

Stór kostnaðarliður við rafræn framtöl er auðkenning sem þarf að vera til staðar fyrir 

hvern og einn til þess að staðfesta skattframtalið sitt. Frá 1999 hefur veflykill 

Ríkisskattstjóra verið notaður en hann er annaðhvort sendur heim í pósti eða í 
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heimabanka einstaklinga. Það sem einkennir þetta kerfi er hversu gífurlega 

kostnaðarsamt það er og borgar Ríkisskattstjóri fyrir hvern sendan veflykil. Á seinustu 8 

árum hefur þurft að gefa út rúmlega milljón veflykla sem er gríðarlegur fjöldi ef við 

berum það saman við að Íslendingar eru rétt um þriðjungur af þeim fjölda.  

3.2.4 Ávinningur Ríkisskattstjóra af breytingunum 

Þegar mesta umfangið við vinnslu skattframtala stóð yfir störfuðu rúmlega 350 manns 

hjá Ríkisskattstjóra. Meirihluti starfsmanna vann við skráningardeild en það var einfalt 

starf sem fól í sér að tvískrá allar tölur sem fram komu í framtali allra einstaklinga. Í 

kjölfar rafrænna framtala var skráningardeildin lögð niður og hefur starfsfólki fækkað í 

framtalsframkvæmdinni. Starfskraftur var fluttur milli deilda og komið fyrir í nýjum 

hlutverkum. Þessi þróun leiddi til þess að fjöldi ársverka í dagvinnu fækkaði hjá 

embættinu til að byrja með og var 7% raunlækkun á launakostnaði hjá Ríkisskattstjóra 

milli 1999 og 2000 (Ríkisskattstjóri, 2000 - 2013). 

Við það að taka upp rafrænt skattframtal hefur sparast mikið fjármagn hjá 

Ríkisskattstjóra. Rekstur skattvinnslukerfa hefur lækkað eftir innleiðslu rafrænna 

framtala eins og sjá má á mynd 3. Allar upphæðir voru færðar á verðlagi ársins 2013 

með því að notast við breytingu á vísitölu neysluverðs (Hagstofa Íslands, 2014c). Við 

útreikninga fengust þær niðurstöður að rekstur skattvinnslukerfa hefur lækkað um 

90,1% frá árinu 1999 til 2013.  

 

               Mynd 2. Rekstur skattvinnslukerfa, upphæðir eru í milljónum. Heimild: Ríkisskattstjóri (2000–
2013). 
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Frá árinu 2001 hefur launakostnaður Ríkisskattstjóra aukist en taka þarf mið af því að 

stöðugildi við framtalsframkvæmdina hefur lækkað. Ríkisskattstjóri sinnir fleiri 

hlutverkum í dag en áður og sér m.a. um fyrirtækjaskrá sem var áður í höndum Hagstofu 

Íslands.  

Engin sundurliðun er á pappírskostnaði Ríkisskattstjóra í ársreikningum en gera má 

ráð fyrir að töluverðar upphæðir sparist ár hvert ásamt póst- og úrvinnslugjöldum vegna 

innleiðingar rafrænna skattframtala. Eins og sjá má á mynd 1 hefur pappírsframtölum 

fækkað úr 100% í 0,41% á 15 árum og ætti því að gefa einhverja mynd af þeim sparnaði. 

3.2.5 Ávinningur almennings af breytingunni 

Skilvirkni Ríkisskattstjóra hefur aukist til muna frá innleiðingu rafrænna skattframtala. Sú 

skilvirkni felur í sér tímasparnað og áreiðanlegri upplýsingar. Heimsóknum í útibú 

embættisins hefur fækkað en fjölgun hefur orðið á rafrænum fyrirspurnum í samræmi 

við það. Þrátt fyrir fjölgun á rafrænum fyrirspurnum hefur almennum fyrirspurnum 

vegna skila á framtölum fækkað. Helstu fyrirspurnir seinustu ára hefa verið vegna 

veflykils Ríkisskattstjóra. Þessari fækkun á almennum fyrirspurnum varðandi framtalsskil 

má að miklu leiti tengja við vel uppsetta heimasíðu Ríkisskattstjóra.  

Af þessu má draga þá ályktun að helsti ávinngur landsmanna sé fyrst og fremst 

tímasparnaður. Hér áður fyrr var mikið umstang að skila pappírsframtalinu og oft 

krafðist framkvæmd þess að leita þurfti til endurskoðenda eða sérfræðinga. Breytingin 

árið 2010 gerði það að verkum að í dag þurfa yfir 80% landsmanna einungis að yfirfara 

skattframtalið sitt og samþykkja (Skúli Eggert Þórðarson, Ríkisskattstjóri, munnleg 

heimild, 26. nóvember 2014). 

3.2.6 Framtíðarhorfur Ríkisskattstjóra 

Embætti Ríkisskattstjóra hefur breyst mikið seinustu hálfa öldina, í dag má segja að 

þetta sé þekkingarstofnun en hjá embættinu vinna margir hagfræðingar og 

lögfræðingar. Allir starfsmenn Ríkisskattstjóra eru háskólamenntaðir einstaklingar og 

sérfræðingar á sínu sviði.  Þessi ummyndun á embættinu hefur leitt til þess að í dag er 

Ríkisskattstjóri fremstur á sínu sviði af öllum Norðurlöndunum í rafrænum skilum á 

skattframtölum. Heimasíða Ríkisskattstjóra var árið 2013 kosinn besti opinberi vefurinn 
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af UT vefnum en það er vefur um upplýsingatækni sem Innanríkisráðuneytið hefur 

umsjón með (UT vefurinn, 2013). 

Innleiðing á rafrænum skilríkjum í farsíma stendur nú yfir en þau munu koma í stað 

margra auðkenninga, þar á meðal veflykils Ríkisskattstjóra og heimabanka 

fjármálastofnanna. Hið opinbera tók þá stefnu varðandi leiðréttingu verðtryggðra 

fasteignalána á árinu 2014, ásamt Ríkisskattstjóra sem var yfir þeirri framkvæmd, að 

einstaklingar þyrftu að búa yfir rafrænum skilríkjum í farsíma til að sækja um 

leiðréttinguna. Þessi innleiðing mun koma til með að spara Ríkisskattstjóra fjármagn við 

dreifingu á veflyklum en eins og fyrr var komið inná hefur sú auðkenning spilað 

veigamikinn þátt í kostnaði við rafræn skattframtöl hingað til.   

Nú stendur yfir framkvæmd sem snýr að enn meiri einföldun framtalsskila en reikna 

má með að á næstu tveimur árum verði nýr framtalsmáti tekinn í notkun. 

Pappírsframtölum mun einnig fækka og stefnt er að því að þau verði tekin úr notkun á 

næstu árum (Skúli Eggert Þórðarson, Ríkisskattstjóri, munnleg heimild, 26. nóvember 

2014). 
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4 Staða Íslands í rafrænni stjórnsýslu 

Allt frá því að fyrsta stefna ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið kom út hefur 

markið verið sett hátt. Ísland átti að verða með leiðandi þjóðum í upplýsingatækni á 21. 

öldinni og fór það ferli vel af stað en samkvæmt fyrstu könnun Sameinuðu þjóðanna um 

rafræna stjórnsýslu árið 2003 var Ísland í 15. sæti (United Nations, 2014). Við upphaf 21. 

aldarinnar voru mörg verkefni í þróun hjá hinu opinbera og má þar helst nefna þá þróun 

skattframtalsins í að verða rafrænt. Mikið af opinberum gögnum voru orðin aðgengileg 

rafrænt ásamt því að opinberar stofnanir voru farnar að taka upp stöðluð form 

eyðublaða sem nú er hægt að nálgast rafrænt.  

4.1 Ísland borið saman við aðildarríki Sameinuðu þjóðanna  

Könnun Sameinuðu þjóðanna hefur verið framkvæmd síðan 2003 í 193 aðildarríkjum en 

þróun Íslands á heimslistanum hefur verið eftirfarandi: 

 Árið 2003 – 15. sæti. 

 Árið 2004 – 14. sæti. 

 Árið 2005 – 15. sæti. 

 Árið 2008 – 21. sæti. 

 Árið 2010 – 22. sæti. 

 Árið 2012 – 22. sæti. 

 Árið 2014 – 19. sæti. 

Ef við skoðum Bretland sem samanburðarþjóð þá hafa þeir verið til fyrirmyndar frá  

árunum 2003 til 2014. Bretland er leiðandi þjóð af vestrænu ríkjunum í rafrænni 

stjórnsýslu og rafrænni þátttöku almennings en sýnt verður fram á hvað Bretland hefur 

m.a. verið að gera rétt á þessu sviði hér síðar í ritgerðinni.  

Það er mikil nákvæmni á bakvið útreikninga Sameinuðu þjóðanna á vísitölu fyrir 

ræfræna stjórnsýslu. Þeir skoða þrjá aðalþætti sem koma að rafrænni stjórnsýslu. Þeir 

eru rafræn þjónusta, fjarskipti og mannleg geta. Þegar litið er á þróun hjá hinu opinbera 

í rafrænni þjónustu er leitast við að skoða opinbera vefi og sjá hvernig þróunarmynstur 
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mótast hjá þeim. Skoðað er hversu aðgengilegar opinberar upplýsingar eru og hversu 

skilvirk almenn þjónusta er. Fjarskiptatengsl hins opinbera við almenning er einnig stór 

þáttur en þar er aðallega mælt hversu einfalt og fljótlegt almenningur getur nálgast þær 

upplýsingar sem þeir leitast eftir símleiðis. Mannleg geta spilar einnig stórt hlutverk en 

við mælingu á þeim lið er skoðað hvernig og hvort upplýsingatækni hefur verið  innleidd 

að einhverju leiti í skólakerfið. Í framhaldi af því er athugað hvort hið opinbera er að 

nota upplýsingatækni til að stuðla að aðgengi og þátttöku almennings. Með þessari 

aðferð móta Sameinuðu þjóðirnar vísitölu fyrir rafræna stjórnsýslu á skalanum 0 til 1. 

4.1.1 Ísland hefur dregist aftur úr á seinustu árum 

 

 

Á mynd 3 má sjá þróun vísitölu rafrænnar stjórnsýslu á Íslandi og í Bretlandi ásamt 

meðaltali Norður-Evrópu. Ef rakin er þróun rafrænnar stjórnsýslu má sjá að frá árunum 

2003 – 2007 er Ísland rétt yfir meðaltalinu en þess má geta að Norður-Evrópa mælist 

besta svæðið í heiminum hvað rafræna stjórnsýslu varðar. Frá og með 2007 fer vísitala 

Íslands að falla og nær botninum árið 2010 í 0,67. Þrátt fyrir það telst Ísland vera 22. 

besta þjóðin í rafrænni stjórnsýslu. Fljótlega eftir árið 2010 rís vísitala Íslands aftur og 

nær sögulegu hámarki árið 2014 í 0,8. Þrátt fyrir að sögulegu hámarki hefur verið náð 

árið 2014 breytir það því ekki að meðaltalið er einnig að hækka í takt við Ísland sem situr 

nú árið 2014 í 19. sæti Sameinuðu þjóðanna. 

 
Mynd 3. Þróun vísitölu rafrænnar stjórnsýslu. Heimild: United Nations (2014). 
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4.1.2 Rafræn þátttaka almennings 

Þátttaka almennings er einnig mæld af Sameinuðu þjóðunum og eru mældir þrír 

meginþættir sem mynda svo vísitölu sem getur verið frá 0 til 1. 

 Rafrænar upplýsingar: Hversu öflugur er almenningur að nálgast opinberar 
upplýsingar og hversu einfalt er að nálgast þær, með eða án umsókna. 

 Rafræn ráðgjöf: Hvernig hvetur hið opinbera almenning til að koma sínum 
framlögum og skoðunum á framfæri er lýtur að stefnu og þjónustu hins 
opinbera. 

 Rafræn ákvarðanataka: Er almenningi gert kleift að taka þátt í mótun stefnu, 
framkvæmdaákvörðunum og eða útfærslum á þjónustu. 

 

Mynd 4. Rafræn þátttaka almennings. Heimild: United Nations (2014). 

  Á mynd 4 má sjá þróun á rafrænni þátttöku almennings á Íslandi, í Bretlandi og svo 

meðaltal Norður-Evrópu. Það er nokkuð ljóst að þátttaka almennings á Íslandi hefur 

verið afar lítil í gegnum tíðina og var vísitala Íslands undir heimsmeðaltali allt til ársins 

2014. Það er alls ekki til fyrirmyndar. Sem stendur er vísitala Íslands 0,49 sem er stökk 

um rúmlega 210% frá árinu 2013. Bretland hefur verið leiðandi í rafrænni þátttöku 

almennings frá upphafi mælinga  þrátt fyrir að hafa fallið undir meðaltal Norður-Evrópu 

árin 2008 og 2009. Bretland er meðal 5 bestu aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna í 

rafrænni þátttöku og mun ég nánar skoða síðar hvað þeir hafa verið að gera rétt í 

samanburði við Ísland.  
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4.2 Ísland notar internetið mest allra þjóða heims 

Árið 2013 notuðu 96,55% Íslendinga internetið í einhverjum tilgangi á hvernig tæki sem 

er (International Telecommunications Union, 2014). Við útreikninga í þessari könnun 

notfærist International Telecommunications Union við fjölda áskrifta af internet 

þjónustu fjarskiptafyrirtækja ásamt því að skoða kannanir gerðar á netnotkun hverra 

landa fyrir sig. Það var árið 2003 sem Ísland náði yfir 80% notendum í fyrsta sinn og varð 

leiðandi í internet notkun í heiminum og hefur haldið því toppsæti til dagsins í dag.  

 

Mynd 5. Internet notkun Íslands og Bretlands 2000 – 2014. Heimild: (International Telecommunications 
Union, 2014) 

Mynd 5 sýnir sögu Íslands og Bretlands í þróun internets notkunar frá aldamótunum 

2000 til dagsins í dag. Stökkið sem kemur strax eftir aldamótin og stendur til ársins 2003 

má útskýra með ódýrari tölvum, ódýrari internet áskriftum, ásamt því að komin var 

ákveðin samþykkt um að að þetta væri framtíðin og einhverskonar tískubylgja fór í 

kjölfarið af stað í notkun internetsins. Þessa þróun má rekja til flestra vestrænna ríkja en 

frá árinu 2001 til 2004 fjölgaði notendum internetsins, hjá þeim ríkjum, úr hálfum 

milljarði í einn milljarð. Um aldamótin 2000 voru notendur internetsins 6,7% af heildar 

mannfjölda heimsins en hefur vaxið til ársins 2014 í 40,4%.  
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4.2.1 Almenningur og hið opinbera ekki í takt við þróunina 

Þrátt fyrir að Ísland hefur verið mesta Internet þjóð heims frá árinu 2003 hefur 

innleiðing á rafrænni stjórnsýslu ekki vaxið í takt við þá þróun. Ef litið er aftur til myndar 

3 má þó sjá augljósan vöxt á þessari innleiðingu allt til ársins 2007. Hægt er að tengja þá 

þróun í takt við efnahagsástand landsins og sömuleiðis þá niðursveiflu sem á sér stað í 

kjölfar hrunsins árið 2008 og til ársins 2011. Með bættum efnahag og meiri hagkvæmni í 

rekstri hins opinbera má svo aftur sjá að rafræn stjórnsýsla fer vaxandi frá árinu 2011 til 

2012 en hinsvegar virðist verða smá stöðnun aftur frá árinu 2012 til 2014. Fleiri kannanir 

hafa sýnt að íslenska stjórnsýslan hefur ekki nýtt sér þau tækifæri sem fylgja þróun 

upplýsingatækni til að bæta þjónustu og auka skilvirkni (Innanríkisráðuneytið, 2013).  

Rafræn þátttaka almennings á Íslandi hefur verið undir heimsmeðaltali allt til ársins 

2013. Það er fyrst nú, árið 2014, sem Íslendingar eru í meira mæli farnir að nýta sér þá 

þjónustu og tækni sem rafræn stjórnsýsla hefur uppá að bjóða. Það má því segja að 

þrátt fyrir að rafræn stjórnsýsla á Íslandi hafi verið ásættanleg þá hefur almenningur 

ekki tekið þátt í nýta sér hana. Ástæður þessa geta vera margvíslegar, allt frá 

fjárhagslegum ástæðum til persónubundinna. Í kringum árið 2003 bauð Seltjarnarnes 

fyrst uppá þann möguleika að viðskiptavinir gátu sett sig í rafrænt samband, svo kallað 

net-spjall, við bæjarfulltrúa (Óskar J. Sandholt, munnleg heimild, 20. nóvember 2014). Í 

stað þess að nýta þann möguleika þá kusu viðskiptavinir frekar að hafa samband beint 

með því að bóka fundi eða almennt mæta á bæjarskrifstofuna og þar af leiðandi var 

hætt við að bjóða upp á þennan möguleika. 

Þess má geta að næstum öll rafræn þjónusta nú til dags krefst þess að notendur 

hennar búi yfir rafrænum skilríkjum eða rafrænni auðkenningu. Þjónusta sem þessi 

getur farið fram á mismunandi máta en skortur á trausti á rafrænni auðkenningu virðist 

halda aftur af mörgum að sækjast eftir slíkri þjónustu. Með nýjustu tækni í dag er hægt 

að nálgast rafræna auðkenningu í gegnum farsíma einstaklinga. Lagalegar heimildir eru 

nú til staðar fyrir almenning til að undirrita og staðfesta ýmis mál eða umsóknir með 

rafrænum skilríkjum í farsíma og er þessi leið framtíðin í rafrænum skilríkjum á Íslandi. 
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4.3 Rafræn þátttaka almennings í Bretlandi 

Haustið 2010 var gefin út sú stefna í Bretlandi að sameina átti rafræna stjórnsýslu hjá 

öllum embættum undir hið opinbera í Bretlandi á einni vefsíðu (GOV.UK, 2010). Í dag, 

fjórum árum síðar, er þessu verkefni lokið og sér nú einn vefur um að þjónusta allt sem 

viðkemur hinu opinbera í Bretlandi fyrir almenning þar í landi.  

Þetta ferli var gríðarlega kostnaðarsamt en skilaði engu að síður góðri niðurstöðu 

fyrir notendur og er gott dæmi um aukinn hagrænan ábata fyrir almenning með notkun 

á rafrænni stjórnsýslu. Niðurstaða breytingarinnar leiddi til þess að hið opinbera getur 

nú svarað þörfum notenda með hnitmiðaðar, réttar og vel uppfærðar upplýsingar sem 

eru stöðugt endurskoðaðar til að bæta upplifun notenda. Upplýsingarnar eru betur 

skrifaðar og skipulagðar enda voru yfir 1.200 opinberir starfsmenn þjálfaðir til að koma 

upplýsingum á vefinn. Einhver embætti sem heyra undir hið opinbera í Bretlandi voru 

ekki fylgjandi þessari stefnu og bentu á að þetta gæti ýtt undir álag á skrifstofur þeirra 

við að taka upp svona stóra innleiðingu á vefnum. Til að svara þeim kvörtunum var gerð 

úttekt á embættinu sem sér um höfundarrétt (e. Intellectual Property Office). Þar kom í 

ljós að eftir að rafræn stjórnsýsla þeirra var færð yfir á aðalvefsíðu hins opinbera 

fækkaði símhringingum um 19%, tölvupóstum um 17% og heimsóknum á skrifstofu um 

42%. Þetta gaf einhliða til kynna að notendur áttu auðvelt með að notfæra sér nýju 

vefsíðuna og sögðu hana einfaldari, skýrari og skilvirkari.  

4.3.1 Samanburður við Ísland 

Í dag er Bretland í 4. sæti yfir rafræna þátttöku almennings með vísitöluna 0,96 ef litið er 

til könnunar Sameinuðu þjóðanna, meðan Ísland hefur vísitöluna 0,49 (United Nations, 

2014). Það bendir til þess að Bretar eru að gera rétt þegar kemur að þessum málum og 

að nýja vefsíðan þeirra er að spila stórt hlutverk í þessari háu vísitölu. Í nýjustu stefnu 

Ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið er tekið fram að meginstefnan er að 

sameina stofnanir og embætti hins opinbera undir einn hatt (Innanríkisráðuneytið, 

2014). Ísland.is er sú vefsíða sem á að líkjast vef hins opinbera í Bretlandi og sinna sama 

hlutverki. Það verkefni er komið af stað og þar er hægt að finna ýmsar upplýsingar og 

nota vefsíðuna sem ákveðinn leiðarvísi til að nálgast þá þjónustu sem notandinn sækist 

eftir. Ísland er þó langt á eftir Bretlandi í þessu málum og ljóst er að ráðstafa þarf auknu 

fjármagni svo hægt verði að klára verkefnið sem fyrst.  
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Til að bera saman vef Íslands og Bretlands má til dæmis notast við leitarvefinn 

www.google.is til að leita eftir sömu málefnum. Ef leitað er eftir „Barnabætur“ sýna 

efstu niðurstöður vefsíðu Ríkisskattstjóra, Tollstjóra, Stjórnarráðs Íslands og Ísland.is. Ef 

leitað er aftur á móti eftir „Children benefit UK“  sýna efstu niðurstöður einungis 

aðalvefsíðu hins opinbera í Bretlandi, GOV.uk. Ef litið er til heimasíðu Bretlands má sjá 

vel uppsetta grein um allt sem vita þarf um barnabætur þar í landi, skiptist hún í 5 kafla 

sem eru yfirlit, hvað færðu, hvernig ertu hæfur umsækjandi, hvernig sækja skal um og 

frekari upplýsingar (GOV.UK, 2014). Ef litið er á vef Ríkisskattstjóra, sem sér um greiðslu 

á barnabótum, má einnig finna þokkalega vel uppsettar upplýsingar um barnabætur. Þar 

er einnig reiknivél þar sem hægt er að reikna út mögulegar barnabætur en það er einnig 

í boði á breska vefnum. Þó hver og einn dæmi fyrir sig um hversu aðgengilegar þessar 

upplýsingar kunna að vera telur höfundur þessarar ritgerðar að vefsíða Bretlands sé 

mun hentugri og aðgengilegri í þessum málum. Þó verður að taka mið af því að lög og 

reglur er lúta að barnabótum og úthlutun þeirra kann að vera breytileg milli Íslands og 

Bretlands. 

http://www.google.is/
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5 Niðurstöður 

Rafræn stjórnsýsla er ungt hugtak og þó hún sé vel skilgreind getur reynst erfitt að 

greina þann ábata sem hlýst af því að innleiða hana í stjórnsýslunni. Hér að framan hefur 

höfundur þessarar ritgerðar sýnt fram á að ábati hins opinbera felist í aukinni skilvirkni 

frekar en fjárhagslegum sparnaði. Jafnframt var sýnt fram á hvernig hagrænn ábati 

almennings eykst með því að skoða aukinn félagsauð sem fylgir í kjölfar innleiðingar á 

rafrænni stjórnsýslu.  

5.1 Áhrif innleiðingar á kostnað hins opinbera við að veita þjónustu 

Til að skoða áhrif innleiðingar á kostnað hins opinbera við að veita rafræna þjónustu var 

ákveðið að skoða Reykjavíkurborg og embætti Ríkisskattstjóra. Tekin voru viðtöl við 

Óskar J. Sandholt skrifstofustjóra skrifstofu þjónustu og reksturs hjá Reykjavíkurborg og 

Skúla Eggert Þórðarson ríkisskattstjóra. 

Reykjavíkurborg innleiddi vefsvæði sitt Rafræn Reykjavík um aldamótin 2000. Við 

innleiðslu á kerfinu kom til mikill stofnkostnaður og í framhaldi af því fylgdi óbeinn 

kostnaður sökum viðhalds og þróunar á kerfinu. Þetta kerfi leiddi til þess að skilvirkni 

jókst í afgreiðslu erinda hjá Reykjavíkurborg þar sem nú var hægt að afgreiða íbúa með 

hraðari hætti og á hentugri máta. Ekki dró þó úr bókhaldslegum kostnaði hjá 

Reykjavíkurborg milli ára þar sem nýja kerfið var fjárhagslega dýrara en áður. Til að 

skoða ábata innleiðingar á kostnað Reykjavíkurborgar við að veita þjónustuna var gerð 

kostnaðarábatagreining. Með kostnaðarábatagreiningu má sjá hvort innleiðingin hafi 

skilað Reykjavíkurborg hagrænum ábata. Til að reikna þann ábata út varð höfundur að 

gefa sér nokkrar forsendur og verðmiða á ákveðinni þjónustu. Niðurstaða 

kostnaðarábatagreiningar var sá að innleiðing á Rafrænni Reykjavík hefur skilað 

Reykjavíkurborg 117.665.682 kr. á árunum 2000 – 2014. Í töflu 3 má sjá hver ábatinn var 

árlega. Fyrstu þrjú árin er neikvæður ábati sem tilkemur vegna mikils stofnkostnaðar á 

Rafræn Reykjavík.  
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Tafla 3. Hagrænn ábati Reykjavíkurborgar af innleiðingu Rafræn Reykjavík. 

Ár Ábati

2000 -54.966.466 kr.

2001 -10.563.379 kr.

2002 -2.022.527 kr.

2003 470.346 kr.

2004 1.082.116 kr.

2005 5.720.890 kr.

2006 8.519.865 kr.

2007 9.517.345 kr.

2008 14.742.946 kr.

2009 17.710.385 kr.

2010 18.180.853 kr.

2011 23.184.553 kr.

2012 26.026.226 kr.

2013 27.269.787 kr.

2014 32.792.741 kr.

Samtals 117.665.682 kr.  

Ríkisskattstjóri tók upp rafrænt vefframtal árið 1999. Síðan þá hefur 

pappírsframtölum fækkað árlega og nú árið 2014 skiluðu sér einungis 1.060 framtöl á 

pappír. Þessi tegund af skattvinnslukerfi hefur leitt til þess að kostnaður Ríkisskattstjóra 

við reksturinn hefur lækkað gríðarlega á seinustu 14 árum. Til að fá nákvæmari mynd af 

því voru ársskýrslur Ríkisskattstjóra skoðaðar aftur til ársins 1999. Frá þeim tíma til 

ársins 2004 var notast við kostnaðarlið „kostnaður tölvukerfis“ en frá árinu 2005 til 2013 

var notast við kostnaðarliðinn „rekstur skattvinnslukerfa“. Þessi kostnaður var færður á 

verðlag 2013 og sýnir tafla 4, á næstu síðu, niðurstöðuna. Eins og niðurstaðan gefur til 

kynna þá hefur rekstrarkostnaður skattvinnslukerfa lækkað um 90,1% frá árinu 1999 til 

2013. Þessi lækkun á rekstrarkostnaði gefur góða mynd af því hvað rafræn stjórnsýsla 

kann að reynast hagkvæm fyrir embætti eins og Ríkisskattstjóra. Eins og áður kom fram 

hefur kostnaður við veflykil Ríkisskattstjóra reynst stór liður en árið 2015 er stefnan sett 

á að sem flestir framteljendur komi til með að nota rafræn skilríki í farsíma í stað 

veflykils. Það mun leiða til þess að kostnaður Ríkisskattstjóra við skattvinnslukerfið mun 

lækka enn fremur.  
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Tafla 4. Rekstrarkostnaður skattvinnslukerfa á verðlagi 2013. Upphæðir eru í milljónum króna. 

Ár Kostnaður

1999 554,5

2000 516,5

2001 522,7

2002 485,6

2003 514,6

2004 511,9

2005 463,8

2006 435,3

2007 399,9

2008 367,9

2009 339,3

2010 340,8

2011 290,6

2012 295,3

2013 291,7  

5.1.1 Núvirtur hagrænn ábati Reykjavíkurborgar 

Þegar hagrænn ábati Reykjavíkurborgar er núvirtur sést að hann fer lækkandi með hærri 

ávöxtunarkröfu. Á mynd 6 má sjá breytingu á heildar hagrænum hagnaði 

Reykjavíkurborgar frá árinu 2000 til 2014 m.v. ávöxtunarkröfu frá 0 til 6%. Miðað við 

3,5% ávöxtunarkröfu er hagrænn ábati Reykjavíkurborgar 99.409.327 kr. en miðað við 

6% ávöxtunarkröfu er hann 75.632.978 kr.  

 

Mynd 6. Núvirtur hagrænn ábati Reykjavíkurborgar. 
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5.2 Áhrif innleiðingar á kostnað almennings við að nálgast þjónustu 

Til að skoða áhrif innleiðingar á kostnað almennings við að nálgast þjónustu var beitt 

kostnaðarábatagreiningu fyrir íbúa Reykjavíkurborgar frá árinu 2000 til 2014. Gengið var 

út frá þeim forsendum að virði hvers íbúa á klukkustund samsvaraði reglulegu 

meðaltímakaupi starfsmanns á almennum vinnumarkaði. Virði borgarbúa á hverja 

klukkustund var svo fundið með því að taka jaðarskatt af. Virði hvers borgarbúa á 

klukkustund fyrir tímabil áranna 2000 til 2014 má sjá á töflu 5. 

Tafla 5. Virði íbúa Reykjavíkurborgar á hverja klukkustund. 

Ár Virði

2000 1.754 kr.

2001 1.755 kr.

2002 1.739 kr.

2003 1.736 kr.

2004 1.735 kr.

2005 1.745 kr.

2006 1.756 kr.

2007 1.771 kr.

2008 1.771 kr.

2009 1.748 kr.

2010 1.700 kr.

2011 1.699 kr.

2012 1.704 kr.

2013 1.705 kr.

2014 1.705 kr.  

Eins og sjá má á töflu 5 fer virði íbúa Reykjavíkurborgar á hverja klukkustund lækkandi ár 

hvert en það er sökum þess að jaðarskattur á meðallaun á vinnumarkaði Íslands 

samkvæmt OECD hefur vaxið frá 38,98% í 43,00% á árunum 2000 til 2014. 

Til að finna út kostnað íbúa við að ljúka erindi við Reykjavíkurborg var gert ráð fyrir að 

eftir innleiðingu á Rafræn Reykjavík hafi það tekið íbúa þriðjung styttri tíma en áður að 

afgreiða sín erindi. Ásamt því var gert ráð fyrir að fjöldi erinda samsvaraði 40% af 

heildarfjölda íbúa Reykjavíkur. Niðurstaða kostnaðarábatagreiningar var sá að innleiðing 

á Rafræn Reykjavík hefur skilað íbúum Reykjavíkurborgar 402.525.046 kr. á árunum 

2000 til 2014.  
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Tafla 6. Hagrænn ábati íbúa Reykjavíkurborgar af innleiðingu Rafræn Reykjavík. 

Ár Ábati

2000 25.696.701 kr.      

2001 26.106.726 kr.      

2002 26.071.202 kr.      

2003 26.050.456 kr.      

2004 26.214.738 kr.      

2005 26.489.548 kr.      

2006 26.919.741 kr.      

2007 27.545.887 kr.      

2008 28.061.891 kr.      

2009 27.861.438 kr.      

2010 26.815.389 kr.      

2011 26.929.995 kr.      

2012 26.989.970 kr.      

2013 27.219.091 kr.      

2014 27.552.273 kr.      

Samtals 402.525.046 kr.  

5.2.1 Núvirtur hagrænn ábati íbúa Reykjavíkurborgar 

Þegar hagrænn ábati  íbúa Reykjavíkurborgar er núvirtur sést að hann fer hækkandi með 

hærri ávöxtunarkröfu. Á mynd 7 má sjá breytingu á heildar hagrænum hagnaði íbúa 

Reykjavíkurborgar frá 2000 til 2014 m.v. ávöxtunarkröfu frá 0 til 6%. Miðað við 3,5% 

ávöxtunarkröfu er hagrænn ábati íbúa Reykjavíkurborgar 516.279.648 kr. en miðað við 

6% ávöxtunarkröfu er hann 621.467.937 kr. 

 

Mynd 7. Núvirtur hagrænn ábati íbúa Reykjavíkurborgar. 
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5.3 Hagrænn ábati Reykjavíkurborgar og íbúa hennar 

Þegar lagður er saman hagrænn ábati Reykjavíkurborgar og íbúa hennar fæst niðurstaða 

sem sýnd er í töflu 7. Árið 2000, þegar Rafræn Reykjavík var innleidd, var mikill 

stofnkostnaður sem leiddi til þess að fyrsta árið fékkst neikvæður heildarábati. Það þarf 

þó einungis að reikna með einu ári og fjórum mánuðum áður en innleiðingin fer að skila 

jákvæðum heildarábata. Niðurstaða kostnaðarábatagreiningar á hagrænan ábata 

Reykjavíkurborgar og íbúa hennar er 520.190.728 kr. á tímabilinu 2000 til 2014.   

Tafla 7. Hagrænn ábati Reykjavíkurborgar og íbúa hennar. 

Ár Ábati

2000 -29.269.765 kr.

2001 15.543.348 kr.

2002 24.048.674 kr.

2003 26.520.802 kr.

2004 27.296.855 kr.

2005 32.210.437 kr.

2006 35.439.606 kr.

2007 37.063.232 kr.

2008 42.804.838 kr.

2009 45.571.823 kr.

2010 44.996.243 kr.

2011 50.114.548 kr.

2012 53.016.196 kr.

2013 54.488.878 kr.

2014 60.345.014 kr.

Samtals 520.190.728 kr.  

5.3.1 Núvirtur hagrænn ábati Reykjavíkurborgar og íbúa hennar 

Þegar hagrænn ábati  Reykjavíkurborgar og íbúa hennar er núvirtur sést að hann fer 

hækkandi með hærri ávöxtunarkröfu. Á mynd 8 má sjá breytingu á heildar hagrænum 

hagnaði Reykjavíkurborgar og íbúa hennar frá árunum 2000 til 2014 m.v. 

ávöxtunarkröfu frá 0 til 6%. Miðað við 3,5% ávöxtunarkröfu er hagrænn ábati  

Reykjavíkurborgar og íbúa hennar 615.688.974 kr. en miðað við 6% ávöxtunarkröfu er 

hann 697.100.915 kr. 
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Mynd 8. Núvirtur hagrænn ábati Reykjavíkurborgar og íbúa hennar. 

5.4 Hagrænn ábati almennings meiri en ábati hins opinbera 

Niðurstöður á heildarábata Reykjavíkurborgar og íbúa hennar gefa til kynna að ábati 

almennings er meiri en ábati hins opinbera. Þetta samsvarar þeim niðurstöðum sem 

fengust í viðtali við Skúla Eggert Þórðarson ríkisskattstjóra og Óskar J. Sandholt 

skrifstofustjóra skrifstofu reksturs og þjónustu Reykjavíkurborgar. Í öllum þeim tilfellum 

sem innleiðing á rafrænni stjórnsýslu á sér stað er því mikilvægt að horfa á þann 

hagræna ábata sem ávinnst fyrir almenning ásamt auknum félagsauði þeirra. Þó að 

stofnkostnaður hins opinbera við að innleiða ákveðna rafræna þjónustu kunni að vera 

fjárhagslega mikill mun framkvæmdin sjálf skila sér í auknum þjóðfélagslegum 

hagrænum ábata.  

5.5 Könnun Sameinuðu þjóðanna 

Vísitala rafrænnar stjórnsýslu á Íslandi hefur fylgt meðaltali bestu þjóða heims frá 

upphafi 21. aldar þegar litið er á könnun Sameinuðu þjóðanna. Ísland hefur ekki verið 

leiðandi á þessu sviði, eins og stefna Ríkisstjórnar hefur verið frá 1996, og eru nokkrar 

ástæður þar að baki. Sú fyrsta er að almenningur hefur ekki í miklum mæli verið að nýta 

sér aukna þjónustu opinberra aðila sem hafa aftur á móti ekki auglýst hana í samræmi 

við einkarekin fyrirtæki. Aðra ástæðu þess má tengja við stjórnmál því í stað þess að 

opinberar stofnanir og sveitafélög vinni í sameiningu að bættri og betri rafrænni 

stjórnsýslu hafa þau frekar kosið að þróa sín eigin kerfi í sitthvoru horninu með 
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fyrrgreindum afleiðingum. Þriðju ástæðuna má tengja lögum og reglugerðum við 

hömlun á hagkvæmni í rekstri fyrir opinberar stofnanir. Úrelt lög koma í veg fyrir 

fullkomna nýtingu á rafrænni stjórnsýslu í opinberum rekstri. Fjórða ástæðan felst í því 

að rafræn stjórnsýsla hefur ekki verið á forgangslistum stjórnmálamanna eftir hrunið 

árið 2008 sem bindur hendur Innanríkisráðuneytisins í auknum framkvæmdum. 

Rafræn þátttaka almennings á Íslandi hefur verið undir meðaltali heimsins allt frá 

árinu 2003 til 2013. Þetta er gríðarlega athyglisvert og allrar skoðunarvert en ástæður 

þess geta verið margskonar. Í fyrsta lagi þá er Ísland lítið samfélag sem leiðir til þess að 

tenging landsmanna er mun meiri en gerist annarsstaðar í heiminum. Hér áður fyrr var 

lítið mál fyrir almenning að sækja í daglega þjónustu til hins opinbera, það þótti þægilegt 

og persónulegt. Víða í Norður-Evrópu var mun fyrr boðið upp á bætta rafræna þjónustu 

hins opinbera við almenning til þess að auka skilvirkni, enda töluvert fleiri íbúar sem 

þurfti að þjónusta. Í öðrum löndum þarf almenningur jafnvel að keyra langar 

vegalengdir til að sækja þjónustu og því töluvert hentugra að geta afgreitt sín mál 

rafrænt. Í því ört vaxandi samfélagi sem við búum við í dag hér á Íslandi má segja að 

þjóðfélagið stækkar hratt, samfélagshópum fjölgar og fjarlægðin milli félagshópa eykst. 

Með þessari breytingu verður meiri þörf fyrir bætta þjónustu hins opinbera og því 

verður vaxandi not fyrir þá rafrænu stjórnsýslu sem nú er til staðar. Annar þröskuldur 

slælegrar þátttöku almennings í rafrænni stjórnsýslu er rafræn auðkenning. Meirihluti 

símtala sem þjónustuver Reykjavíkurborgar og Ríkisskattstjóra móttaka tengjast 

auðkenningu og lykilorðum. Almenningur hefur verið töluvert lengi að tileinka sér 

rafræna auðkenningu og má að hluta til kenna hinu opinbera um það. Það var aldrei 

mynduð nein almenn stefna í rafrænum skilríkjum hjá ríkisstjórn Íslands og þar af 

leiðandi hamlar það almenningi töluvert að sækja í rafræna þjónustu. Fjölda lykilorða 

þarf að leggja á minnið fyrir hina og þessa þjónustu sem bæði ríki og sveitarfélög hafa 

boðið uppá frá aldamótum. Það var ekki fyrr en í apríl 2013 sem Íslykill var tekinn í 

notkun og í dag eru rúmlega 40% landsmanna með það auðkenni (Þjóðskrá Íslands, 

2014). Með þeirri viðbót getur almenningur haft einn lykil, Íslykil, til að nálgast þjónustu 

hjá yfir 100 stofnunum, sveitarfélögum, félagasamtökum og fyrirtækjum. Rafræn 

sjálfsafgreiðsla eykst með hverjum degi hjá hinu opinbera og með bættri tækni, t.d. 

rafrænu auðkenni í farsíma, þarf almenningur ekki lengur að skrifa undir skjöl, heldur 

verður hægt að afgreiða öll slík mál rafrænt.  
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