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Útdráttur 

 

Á undanförnum árum hefur hugmyndafræði opinna vísinda orðið æ meira áberandi í 

vísindaheiminum. Opin vísindi fela í sér að bæði rannsóknargögn og niðurstöður rannsókna 

skuli vera opin öllum sem áhuga hafa. Í þessari ritgerð er fjallað um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum sem verða til í rannsóknum sem kostaðar eru af opinberu fé. 

Megintilgangurinn er að varpa ljósi á hvaða stjórntæki hins opinbera geta hentað til að koma 

á slíkum aðgangi.  

Í ritgerðinni er fjallað um þróun og stöðu opins aðgangs að rannsóknargögnum á vettvangi 

ESB, OECD og LERU, Samtaka evrópskra rannsóknaháskóla. Þá er sérstaklega skoðað 

hvernig þeim málum er háttað meðal nágrannaþjóða. Enn fremur er leitast við að varpa ljósi  

á viðhorf vísindamanna, innanlands og utan, til hugmyndarinnar. Gagnaöflun fór annars 

vegar fram á vefsvæðum viðkomandi samtaka og stofnana sem og í gagnagrunnum, s.s. 

Web of Science, og hins vegar voru tekin viðtöl við íslenskt vísindafólk og fulltrúa úr 

stjórnsýslu rannsókna hérlendis. 

Skoðuð voru þau stjórntæki sem stjórnvöld hafa yfir að ráða til að koma markmiðum um 

opinn aðgang að rannsóknargögnum í framkvæmd. Rök eru færð fyrir þvi að styrkir og 

þjónustusamningar séu best til þess fallnir. Lagt er til að stjórnvöld setji tilmæli um opinn 

aðgang að rannsóknargögnum inn í skilmála styrkja sem og kröfu um gagnastýringaráætlun. 

Einnig er lagt til að hafinn verði undirbúningur að stofnun íslensks varðveislusafns fyrir 

rannsóknargögn sem hafa sérstakt gildi fyrir íslenska menningu og samfélag. 
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Abstract 

 

In recent years the ideology of open science has become increasingly prominent within 

the international science community. Open Science encompasses access to research data 

as well as research output. The topic of this thesis is open access to data from publicly 

funded research. It‘s main focus is on which tools of government are best suited to bring 

about such access.  

This thesis studies the development towards open access to research data within EU, 

OECD and LERU, the League of European Research Universities. The state of affairs in 

neighbouring countries is examined along with the views of scientists, domestic as well as 

international, towards open access to data. Data was gathered at official websites as well as 

in databases such as Web of Science. Icelandic researchers, purposively sampled,  and 

officials from universities and funders were interviewed.  

The tools of government available for achieving the goal of open access to research data 

are examined. It is argued that the most suitable tools are grants and purchase of service 

contracts. A suggestion is made that grant terms should state that open access to data is 

recommended by the funders. In addition it is proposed that data management plans should 

be required and turned in. Lastly it is recommended that planning should start for an 

Icelandic repository for data considered important to Icelandic society and culture. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar MPA gráðu í opinberri 

stjórnsýslu frá Stjórnmálafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um 

opinn aðgang að rannsóknargögnum með áherslu á þau stjórntæki sem hentað gætu við 

innleiðingu hans í íslensku vísindasamfélagi. Það er von mín að þessi ritgerð auki við 

þekkingu á viðfangsefninu og verði til þess að efla umræðu um það.  

Leiðbeinendur mínir voru Margrét S. Björnsdóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. Þeim kann 

ég mínar bestu þakkir fyrir góða handleiðslu og uppbyggilegar ábendingar og samræður um 

viðfangsefnið. 

Viðmælendum mínum kann ég bestu þakkir fyrir að taka þátt í verkefninu og dýpka 

skilning minn varðandi það. 

Yfirmönnum mínum á Vísindadeild Landspítala, Heilbrigðisvísindabókasafni LSH og HÍ,  

vil ég þakka fyrir að gefa mér kost á að sinna þessu verkefni meðfram starfi og ekki síður 

samstarfsfólki mínu fyrir þolinmæðina. 

Að lokum er mér bæði ljúft og skylt að þakka eiginmanni mínum, Gylfa Dýrmundssyni, 

stuðninginn meðan á skrifunum stóð og ekki síst yfirlestur ritsmíðarinnar. 
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í miðlun vísindaupplýsinga. Örar breytingar 

og framþróun í upplýsingatækni hafa gjörbreytt landslaginu og ýtt undir hraðari þróun. 

Rafræn útgáfa hefur stóreflst og nú er svo komið að í ýmsum vísindagreinum er hún nánast 

alls ráðandi. Alþjóðlega hafa stjórnvöld lagt sífellt meiri áherslu á rannsóknir og nýsköpun til  

að auka vöxt og velsæld í samfélögum. Í þessu skyni hefur auknum opinberum fjármunum 

verið varið til rannsókna og vísindastarfs og á þeim grunni hefur umræðan um opinn aðgang 

að vísindum, sem á ensku kallast Open Science og nefna má á íslensku Opin vísindi, eflst. 

Samkvæmt skilgreiningu FOSTER verkefnisins um fræðslu varðandi opin vísindi sem 

Evrópusambandið kom á fót eru opin vísindi: 

“Open science is the movement to make scientific research, data and dissemination 

accessible to all levels of an inquiring society.” (FOSTER 2014) 

Þetta mætti orða þannig á íslensku að opin vísindi séu hreyfing sem vinnur að því markmiði 

að gera vísindarannsóknir, vísindagögn og niðurstöður aðgengilegar fyrir samfélagið allt.  

Hingað til hefur meginþunginn í framþróun opinna vísinda falist í að efla opinn aðgang að 

vísindaniðurstöðum, þ.e. aðallega tímaritsgreinum. Umræðan um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum hefur þó ekki verið langt undan og hefur henni vaxið fiskur um hrygg á 

undanförnum árum. Eins og kemur fram hér að ofan þá leggja stjórnvöld víða um heim miklar 

fjárhæðir inn í rannsóknir og á það einnig við á Íslandi. Með því að verja opinberu fé til 

rannsókna vaknar náttúrulega spurningin um rétt hins opinbera, og þ.a.l. almennings, til 

aðgangs að þeirri þekkingu sem skapast.     

Segja má að rökin fyrir opnum aðgangi að rannsóknargögnum séu annars vegar 

vísindaleg og hins vegar fjárhagsleg. Vísindalegu rökin hníga að því að með því að 

rannsóknargögn séu gerð aðgengileg í opnum aðgangi megi endurtaka rannsóknir og þannig 

sanna niðurstöður eða afsanna. Einnig megi nýta rannsóknargögn til að skoða aðra fleti eða 

þætti en þegar hafa verið skoðaðir, spyrja nýrra spurninga og þannig hraða vísindalegum 

framförum. Hins vegar eru það fjárhagsleg rök sem helst ganga út á að þar sem opinbert fé, 

skattfé frá almenningi, er nýtt til að afla rannsóknargagna sé eðlilegt og sjálfsagt að þau séu 

aðgengileg öðrum til að nýta fjármunina sem best. Þá ber einnig að nefna að miklar framfarir 

í tölvu- og upplýsingatækni hafa gjörbreytt möguleikum til birtingar og dreifingar þekkingar 

sem og allri aðstöðu til samnýtingar gagna og samstarfs um nýtingu þeirra og þannig hraðað 

framþróun opins aðgangs að rannsóknargögnum. 

Í nágrannalöndum okkar hafa áhrifamiklir styrktaraðilar vísindarannsókna og stjórnvöld 

tekið umræðuna um réttmæti opins aðgangs að rannsóknargögnum og margir sett sér stefnu 

og áætlanir um framgangsmáta. Má þar nefna Rannsókna- og nýsköpunaráætlun 
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Evrópusambandsins, Horizon 2020, rannsóknasjóði og háskóla í Bretlandi og á 

Norðurlöndum. Íslenskir vísindamenn njóta styrkja víða að og geta ákvarðanir varðandi opinn 

aðgang, t.d. í Horizon 2020 áætlun ESB, því haft áhrif á hvernig þeir íslensku vísindamenn 

sem hljóta styrki haga aðgangi annarra að sínum gögnum. 

Við lauslega könnun vegna undirbúnings þessa verkefnis kom í ljós, í samtölum við 

nokkra aðila innan háskólanna í Reykjavík og Rannís, að ekki var á einum stað hægt að 

nálgast upplýsingar um hver staða umræðu um opinn aðgang að rannsóknargögnum væri á 

Íslandi eða hvort hún hefði farið fram. Renndi sú niðurstaða stoðum undir þá skoðun 

höfundar að mikilvægt væri að ráðast í það verkefni að kanna  viðhorf innan vísinda-

samfélagsins varðandi viðfangsefnið og fyrst og fremst að skoða hvaða stjórntækjum 

stjórnvöld hafi yfir að ráða til að innleiða opinn aðgang ef þau svo kjósa. 

Markmið þessarar ritgerðar er því að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna um hvaða 

stjórntæki henti til að koma á opnum aðgangi að rannsóknargögnum á Íslandi. Í þeim tilgangi 

var aflað gagna með viðtölum við vísindamenn, farið yfir stefnumörkun Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar, OECD, Evrópusambandsins, ESB, og Samtaka evrópskra rann-

sóknaháskóla, LERU og skoðuð dæmi um framkvæmd á Norðurlöndunum og í Bretlandi.  

Vert er að geta þess að þegar rætt er um opinn aðgang að rannsóknargögnum í þessari 

ritgerð er alltaf átt við rannsóknargögn sem verða til við vísindarannsóknir sem kostaðar eru 

með opinberu fé. Opinn aðgangur að þeim felur í sér aðgang til að endurnota þau, nýta í 

öðrum tilgangi en upphafleg rannsókn gerði og dreifa þeim. Þá er rétt að taka það fram að 

ekki er ætlunin í þessari ritgerð að fjalla um aðgang að gögnum sem safnað er saman af 

opinberum stofnunum samkvæmt lögum og reglum sem um starfsemi þeirra gilda. Hvernig 

rannsóknargögn eru varðveitt og skráð og hvaða innviði þarf til verksins snertir spurninguna 

um hverjir ættu að sinna því að skrá, varðveita og veita aðgang að rannsóknargögnunum, en 

sú spurning er ekki til umfjöllunar í þessari ritgerð. 

1.1 Aðferðafræði 

Gagnaöflun vegna þessarar ritgerðar fór fram með tvennum hætti. Annars vegar var aflað 

skriflegra gagna um stefnu og framkvæmd hjá Efnahags- og framfarastofnuninni, OECD, 

Evrópusambandinu, ESB, og Samtökum evrópskra rannsóknaháskóla, LERU. Þá var einnig 

aflað skriflegra gagna um stöðu mála í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi sem og í 

Bretlandi. Ennfremur var leitað fanga í erlendum rannsóknum sem hafa verið gerðar á 

viðhorfum vísindamanna til viðfangsefnisins. Ofangreind gagnaöflun fór fram á vefsvæðum 

viðkomandi stofnana og í gagnagrunnum, s.s. Web of Science og Scopus. Hins vegar voru 

tekin viðtöl við vísindafólk og aðila úr stjórnsýslu rannsókna hér á Íslandi. Ákveðið var að 

reyna að ná tali af vísindafólki sem væri öflugt og virt í sinni grein og sinnti rannsóknum af 

krafti. Þá var einnig ákveðið að ræða við fulltrúa úr stjórnsýslu rannsókna hjá hinu opinbera 
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og innan háskóla. Aðferðin sem  notuð var við val viðmælenda var svo kallað markvisst úrtak 

(e. Purposive sampling). Haft var samband í tölvupósti við aðila hjá Rannís, Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands sem tengjast umsýslu 

rannsókna innan sinna stofnana. Alls var óskað eftir viðtölum við fimm manns og fengust þau 

öll. Valdir voru átta öflugir vísindamenn á ýmsum fræðasviðum og þeim sendur tölvupóstur 

með ósk um viðtal. Viðtöl fengust við sex þeirra. Heildarfjöldi viðmælenda var því ellefu 

manns. Í tölvupóstunum var greint frá umfjöllunarefni ritgerðarinnar en ekki sagt hvaða 

spurningar yrðu bornar fram. Viðtölin fóru fram á vinnustöðum viðmælenda á tímabilinu mars 

til júní árið 2015 og tók hvert viðtal 30 til 40 mínútur. Leitast var við að byggja viðtölin sjálf 

upp samkvæmt ráðleggingum Hermanowicz um flæðandi samtal, hlustun, merkingu, nánari 

útskýringar (probing), skýrar spurningar og  hæfilega tímalengd (Hermanowicz 2002). Í 

þessum viðtölum var lagt upp með fimm spurningar og voru viðtölin hálfstöðluð. Þannig voru 

spurningarnar ekki alltaf lagðar fyrir í þeirri röð sem sýnd er í viðtalakaflanum hér að aftan 

heldur eftir því sem hentaði í hverju samtali fyrir sig. Viðmælendum var enn fremur gefið 

tækifæri til að tjá sig vítt og breytt innan ramma efnisins. Vísindamenn í hópi viðmælenda 

svöruðu fimm spurningum en aðilar úr stjórnsýslu fjórum. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan 

skrifuð upp orðrétt og meginþættir greindir.  
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2 Opinn aðgangur að rannsóknargögnum 

Undanfarin u.þ.b. 10 – 15 ár hefur opinn aðgangur að rannsóknarniðurstöðum, t.d. eins og 

þær birtast sem vísindagreinar í vísindatímaritum eða í svo kölluðum varðveislusöfnum       

(e. repositories) stofnana eða bókasafna, verið ofarlega á baugi í umræðunni innan 

vísindasamfélagsins. Þó einn helsti hvatinn að þeirri umræðu hafi verið síhækkandi 

áskriftaverð að vísindatímaritum, á ensku nefnt The Serials Crisis, þá hefur sú 

hugmyndafræði orðið almennt viðurkennd að opinn aðgangur að vísindaniðurstöðum efli 

vísindin og vísindaiðkun  og auki hraða í framþróun vísinda og þekkingar. Nú til dags snýst 

umræðan að langmestu leyti um  tæknilegar og fjárhagslegar útfærslur opins aðgangs að 

vísindaniðurstöðum en ekki um hugmyndina sjálfa. Vert er að undirstrika að þegar rætt er um 

opinn aðgang þá er átt við opinn aðgang um allan heim, það er engar landfræðilegar 

aðgangstakmarkanir. Takmarkanir geta þó verið tæknilegar þar sem ófullnægjandi 

nettengingar geta hamlað aðgengi. 

Í desember árið 2006 sendi Evrópska rannsóknaráðið, European Research Council, frá 

sér yfirlýsingu um opinn aðgang að niðurstöðum vísindarannsókna, þ.e. opinn aðgang að 

tímaritsgreinum. Þetta er svo kölluð ERC Scientific Council Statement on Open Access, þar 

sem boðuð er áhersla ráðsins á  að þær vísindagreinar sem verði birtar með niðurstöðum 

rannsókna sem styrktar hafi verið með fjárframlögum úr sjóðum sambandsins, og reyndar 

sjóðum einstakra aðildarríkja einnig, skuli verða öllum aðgengilegar í opnum 

varðveislusöfnum. Í þessari yfirlýsingu er reyndar einnig minnst á mikilvægi aðgangs að 

rannsóknargögnum, en höfuðáherslan er á vísindagreinarnar (European Research Council 

2006).  Síðan þá hefur umræðan um opinn aðgang þróast og margir helstu rannsóknasjóðir 

og aðilar sem styrkja rannsóknir hafa sett það sem skilyrði að rannsakendur birti niðurstöður 

sínar í opnum aðgangi.  Næsta skref í þessari þróun hlaut að verða umræða og stefnumótun 

um opinn aðgang að rannsóknargögnum, og þá er átt við rannsóknargögn sem verða til í 

vísindarannsóknum sem fjármagnaðar eru með styrkjum frá opinberum sjóðum eða 

stofnunum.   

Áður en lengra er haldið er tímabært að skilgreina hvað átt er við með opnum aðgangi að 

rannsóknargögnum. Skilgreiningin hefur þróast á nokkrum tíma og sú sem einna helst er 

viðhöfð núna er sú sem The Open Knowledge Foundation Network hefur sent frá sér og 

hljóðar svo: 

 „Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any 

purpose“ (Open Knowledge 2013) 

Þessa klausu mætti orða þannig á íslensku: Opin gögn og opið innihald má nota að vild, 

breyta og samnýta með öðrum í hvaða tilgangi sem er. 
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Þegar rætt er um rannsóknargögn í því samhengi að opna að þeim aðgang þá er átt við 

gögn á rafrænu formi. Rannsóknargögn eru fjölbreytt og af ýmsu tagi og ekki hægt að setja 

setja fram eina reglu um hvernig skal vista þau, varðveita og veita aðgang að þeim. Í því 

sambandi er mikilvægt að gagnastýringaráætlanir (e. Data management plans), sem eru 

skipulögð framsetning á því hvernig gögn eru meðhöndluð, vistuð og varðveitt bæði á meðan 

á rannsókn stendur og að henni lokinni, séu sniðnar að hverri rannsókn fyrir sig. Hinar 

geysilegu framfarir í upplýsingatækni, tölvuvinnslu og forritum ýmiss konar hafa í fyrsta lagi 

gert gagnamagnið geysilega mikið að vöxtum en á sama tíma aukið möguleikana á að deila, 

nýta og endurnýta þau gagnasett sem vistuð eru. Þannig er opinn aðgangur að 

rannsóknargögnum afsprengi upplýsingatæknibyltingar undanfarinna ára. 

2.1 Opin rannsóknargögn 

Þegar rætt er um opinn aðgang að rannsóknargögnum í þessari ritgerð er alltaf átt við 

rannsóknargögn sem verða til við vísindarannsóknir sem kostaðar eru með opinberu fé. 

Opinn aðgangur að þeim felur í sér frjálsan aðgang til að endurnota þau, nýta þau og dreifa í 

öðrum tilgangi en upphafleg rannsókn gerði. Þá er rétt að ítreka að ekki er ætlunin í þessari 

ritgerð að fjalla um aðgang að gögnum sem safnað er saman af opinberum stofnunum 

samkvæmt lögum og reglum sem um starfsemi þeirra gilda. Hvernig rannsóknargögn eru 

varðveitt og skráð og hvaða innviði þarf til verksins snertir spurninguna um hverjir ættu að 

sinna því að skrá, varðveita og veita aðgang að rannsóknargögnunum, en sú spurning er 

ekki til umfjöllunar í þessari ritgerð.  

Í kjölfar umræðunnar um opinn aðgang að niðurstöðum vísindarannsókna, 

vísindagreinunum sjálfum, innan rannsóknasamfélagsins í Evrópu og á vettvangi ESB,  hófst 

af auknum þunga umræða um réttmæti þess að aðgangur að rannsóknargögnum sem verða 

til vegna opinberra fjárstyrkja skyldi verða opinn. En þó umræðan um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum hafi fengið aukinn þunga á undanförnum árum má rekja umræðuna um 

aukið aðgengi að rannsóknargögnum allt aftur til 6. áratugar síðustu aldar þegar Word Data 

Centres kerfið var sett upp í tengslum við alþjóðlegt jarðeðlisfræðiár 1957-1958 sem 

International Council of Science stóð fyrir. Tilgangur World Data Centres kerfisins var að  

varðveita gögn og veita aðgang að þeim og voru slík gagnasetur starfrækt víða um heim. 

Árið 2009 gekk umrætt kerfi í gegnum breytingar og til varð The ICSU World Data System 

sem byggir á fyrra kerfi og vinnur að því að gera vísindagögn aðgengileg og að efla tækni til 

samnýtingar gagna (International Council for Science 2015). Þá er skylt að nefna 

frumkvöðlastarf National Center for Biotechnolgy Information í Bandaríkjum Norður-Ameríku 

á þessu sviði, en frá því snemma á tíunda áratug síðustu aldar hefur stofnunin, í alþjóðlegu 

samstarfi,  veitt aðgang að rannsóknargögnum á sviði líftækni og heilbrigðisvísinda. Fyrsta 
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gagnasafnið sem þannig var opnað var GenBank þar sem gögn um genamengi mannsins 

eru aðgengileg. 

2.2 Opinn aðgangur í umfjöllun OECD 

OECD, Efnahags- og framfarastofnunin, hefur tekið opinn aðgang að rannsóknargögnum 

til skoðunar og strax árið 2004 sendi ráðherrafundur aðildarríkjanna  á sviði vísinda- og 

tæknimála frá sér yfirlýsingu um mikilvægi opins aðgangs að rannsóknargögnum. Fól 

ráðherrafundurinn stofnuninni að setja saman leiðbeiningar til aðildarríkja um innleiðingu 

vinnureglna um opinn aðgang að rannsóknargögnum, það er þeim gögnum sem verða til við 

rannsóknir sem kostaðar eru af opinberu fé. Í þeim leiðbeiningum, OECD Principles and 

Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, kemur fram að hraðar framfarir 

í tölvu- og samskiptatækni hafi opnað fyrir nýja möguleika í alþjóðlegu samstarfi og til að nýta 

þær framfarir í þágu vísindanna þyrfti að setja fram stefnu og vinnureglur. Opinn aðgangur að 

rannsóknargögnum væri nauðsynlegur til að unnt væri að hagnýta tölvutæknina til fulls. Í 

leiðbeiningunum kemur m.a. fram að slíkur aðgangur styrki opna, vísindalega hugsun, auki 

fjölbreytileika í greiningu og skoðunum, hvetji til nýrra rannsókna, styrki rannsóknir á 

gagnasöfnunaraðferðum og mælingum og opni möguleika á annars konar skoðun 

viðfangsefnis en upphaflegir rannsakendur gerðu ráð fyrir (OECD 2007). 

Skilgreining OECD á opnum aðgangi er að hann sé veittur hinu alþjóðega 

rannsóknarumhverfi á jafnræðisgrundvelli fyrir sem lægst mögulegt endurgjald og helst 

einungis gegn þeirri fjárhæð sem stendur undir dreifingarkostnaði. Þó meginreglan sé að öll 

rannsóknargögn skuli gerð aðgengileg þá eru taldar fram nokkrar mögulegar undantekningar, 

s.s. gögn er varða öryggishagsmuni þjóða, persónugreinanleg gögn, gögn er varða 

viðskiptahagsmuni, gögn er varða tegundir í útrýmingarhættu og gögn sem nýta á fyrir 

dómstólum. 

Engin ein alþjóðlega viðurkennd skilgreining á rannsóknargögnum  er til, en í þessari 

ritgerð verður miðað við skilgreiningu sem birt er í áður nefndum leiðbeiningum, OECD 

Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding (OECD 2007).  

Þar segir að rannsóknargögn séu talnagögn, texta-, mynd- eða hljóðefni sem eru 

frumheimildir fyrir vísindalegar rannsóknir og almennt viðurkennd í vísindasamfélaginu sem 

nauðsynleg til að sannreyna vísindalega niðurstöðu. Þá er ekki síður mikilvægt að skilgreina 

hvað ekki felst í orðinu rannsóknargögn. Samkvæmt þessum sömu  leiðbeiningum OECD þá 

teljast t.d. glósubækur rannsakenda, frumgreiningar eða drög að vísindagreinum, áætlanir 

um frekari rannsóknir tengdar gögnunum, jafningjamat eða samskipti við kollega varðandi 

rannsóknina eða áþreifanlegir hlutir, s.s. lífsýni ýmiss konar, ekki til rannsóknargagna.  
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2.3 Opinn aðgangur í umfjöllun ESB 

Innan Evrópusambandsins, ESB, hefur í gegnum tíðina verið lögð mikil vinna í skoðun á 

kostum opins aðgangs að rannsóknargögnum. Hugmyndin um opin rannsóknargögn var 

síðan tekin inn í rannsókna- og nýsköpunaráætlunina Horizon 2020. Í þeirri áætlun er gert 

ráð fyrir að rannsóknargögn sem verða til í rannsóknastarfi sem nýtur styrkja úr áætluninni 

verði gerð aðgengileg öðrum með einhverjum hætti. Sama á við um Digital Agenda 

áætlunina eins og kemur fram í skýrslunni Riding the wave: How Europe can gain from the 

rising tide of scientific data (High Level Group on the future of scientific data 2010).  

Framkvæmdastjórn ESB gaf út á árinu 2012 tilmæli til aðildarríkja um aðgang og varðveislu 

vísindaupplýsinga, Recommendation on Access to and Preservation of Scientific Information. 

Þar er því beint til aðildarþjóða að móta skýra stefnu um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum sem kostuð eru af opnberu fé og að þar komi fram skýr markmið og 

framkvæmdaáætlanir (European Commission 2012). Ofangreindum tilmælum fylgdi 

orðsending framkvæmdastjórnarinnar þar sem fram komu helstu rök ESB fyrir því að hvetja 

til opins aðgangs að rannsóknargögnum. Þar eru talin hraðari nýsköpun og aukinn vöxtur, 

aukin samvinna og minni tvíverknaður, að byggja ofan á eldri rannsóknir og að auka þátttöku 

borgaranna og samfélagsins. Helstu hindranir í vegi þess að opna aðgang að gögnum séu 

skipulagsleysi og óljós ábyrgð hvað varðar að bæta aðgengi að gögnum og nýtingu þeirra. 

Þá er einnig tiltekið hik margra vísindamanna við að deila sínum gögnum og sú staðreynd að 

tílvísankerfi fyrir gögn og mælingar á áhrifum þeirra (impact) séu ekki til staðar. Í 

ofangreindum tilmælum boðar framkvæmdastjórnin að í Horizon 2020 verði farið í 

prufuverkefni varðandi opin rannsóknargögn. 

Samkvæmt skilgreiningu varðandi prufuverkefnin í Guidelines on Open Access to 

Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 vísar opinn aðgangur að gögnum 

til réttarins til að hafa aðgang að og að endurnýta gögn á tölvutæku formi samkvæmt þeim 

skilmálum sem styrkurinn setur. Þá er gert ráð fyrir að hægt sé að nýta gögnin og dreifa án 

þess að endurgjald komi fyrir, enda þegar búið að nýta opinbert fé til að þessi gögn verði til. 

Ekki er gert ráð fyrir að öll gögn séu gerð aðgengileg heldur er áherslan lögð á góða 

gagnastýringaráætlun (European commission. Directorate-General for Research & 

innovation 2015). 

 Í Horizon 2020 eru skilgreindar nokkrar vinnuáætlanir þar sem styrkþegar geta valið að  

taka þátt í prufuverkefnum (e. pilot program) varðandi aðgang að gögnum en þátttaka er ekki 

skilyrði fyrir styrkveitingu úr þeim áætlunum.  Þar kemur fram að þau gögn sem gerð er krafa 

um að standa skil á í þessum áætlunum eru einungis þau gögn sem þarf til að færa sönnur á 

rétta niðurstöðu sem og lýsigögn (metadata) þeim tengd. Þátttakendur hafa val um skil á fleiri 

gagnasettum en þurfa að skila inn gagnastýringaráætlun um hvernig þeir hugsi sér að vista 

og veita aðgang að umræddum gögnum (European IPR Helpdesk 2014). Þá er mælst til 



  

15 

þess að gögn séu vistuð í viðurkenndu varðveislusafni sem og að nota leyfisskilmálana 

Creative Commons Licence, CC-BY eða CC0, við höfundarréttarskráningu gagna í 

varðveislusafni (European commission. Directorate-General for Research & innovation 

2015).  Ástæða þess að ekki er gerð krafa um að skila inn öllum gögnum  er sú að 

fjölbreytileiki í formi og tegundum gagna er svo mikill að  skynsamlegra þykir að feta sig 

varlega áfram í áttina að skylduskilum allra gagna. Í umræddu tilraunaverkefni eru einnig 

taldar upp ástæður sem geta orðið til þess að eðlilegt sé að opna ekki aðgang að gögnum, 

svo sem ef ástæða er til að ætla að gögn verði misnotuð af aðilum á markaði í 

viðskiptalegum tilgangi eða ekki sé heppilegt að opna þau vegna öryggishagsmuna.  

2.4 Opinn aðgangur í umfjöllun LERU 

Samtök evrópskra rannsóknaháskóla, League of European Research Universities eða 

LERU, hafa einnig lagt sitt lóð á vogarskálar opins aðgangs að rannsóknargögnum í 

umræðunni um opin vísindi. Í yfirlýsingu um efnið frá því í desember 2012 (League of 

European Research Universities 2012) kemur fram stuðningur samtakanna við stefnu og 

röksemdir ESB varðandi opinn aðgang. Samkvæmt skilgreiningu LERU eru opin 

rannsóknargögn þau gögn sem birt eru í almannarýminu og hver sem er getur auðveldlega 

notað og endurútgefið án hamla höfundarréttar eða annarrar stjórnunar. Samtökin velta upp 

spurningunni um höfundarrétt á gögnum og benda á að höfundar ættu að íhuga að birta 

gögn undir CC0 leyfisskilmálum.  

 Þá gáfu samtökin út vegvísi um hvernig háskólar geti unnið að málefninu þar sem m.a. er 

að finna dæmi frá ýmsum evrópskum háskólum um hvernig þar er haldið á málum varðandi 

ýmis framkvæmdaatriði. Jafnframt eru listaðar upp þær aðgerðir sem samtökin telja 

mikilvægt að þeir aðilar framkvæmi sem koma að því að opna aðgang að 

rannsóknargögum.Þar kemur aftur fram mikilvægi gagnastýringaráætlana og tæknilegra 

innviða  (Leru Research Data Working Group 2013). 

2.5 Samantekt 

Þegar meginmarkmið  og rökin fyrir opnum aðgangi að rannsóknargögnum eru skoðuð í 

yfirlýsingum og stefnumörkun hjá OECD, ESB og LERU má sjá sameiginlega áhersluþætti. 

Þessir þættir eru hraðari framþróun í vísindarannsóknum og hagnýtingu niðurstaðna þeirra, 

sem og betri nýting þeirra opinberu fjármuna sem veitt er til vísindarannsókna. 

Í hnotskurn má segja að grunnhugmyndin að opnum aðgangi sé a) að aukið aðgengi að 

þekkingu og vísindaniðurstöðum, þar með töldum rannsóknargögnum, hraði framþróun í vís-

indum  og allri  nýsköpun; b) að aukin gæði og skilvirkni í vísindastarfi hljótist af því að auka 

samvinnu og byggja á fyrri rannsóknum; og c) að fjármunir sem veittir eru til 

vísindarannsókna nýtist betur ef bæði rannsóknargögn og niðurstöður eru í opnum aðgangi. 
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2.6 Viðhorf erlendra vísindamanna 

Lykilþáttur í því að opna aðgang að rannsóknargögnum er að rannsakendur sjálfir séu 

sáttir við framkvæmdina og taki þátt í þróun verkefnisins. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar 

á viðhorfum vísindamanna til opins aðgangs að gögnum í gegnum tíðina. Yfirleitt eru 

vísindamenn jákvæðir fyrir hugmyndinni um opinn aðgang að rannsóknargögnum en hafa, 

skiljanlega, ýmsar spurningar og efasemdir um framkvæmd. Carol Tenopir og félagar stóðu 

að umfangsmikilli alþjóðlegri könnun sem birt var árið 2011 þar sem 1329 vísindamenn tóku 

þátt, þar af 75% frá Norður Ameríku.  Spurt var hvort og hvernig þeir deildu gögnum og 

hverjar væru helstu hindranir í vegi þess að þeir gerðu það. Meginniðurstaða þeirrar 

rannsóknar var að vísindamenn hefðu ekki nægan tíma og að það skorti fé til að sinna því að 

gera gögnin aðgengileg. Einnig kom fram að vísindamennirnir töldu ekki nægilega vel staðið 

að langtíma varðveislu gagna og að algengt væri að stofnanir sinntu ekki aðstoð við sína 

vísindamenn varðandi gagnastýringu. Þá kom fram mikilvægi þess að vísað sé í gögnin á 

formlegan hátt  þannig að vísindamennirnir fái einhvers konar viðurkenningu (kredit) fyrir. 

Meirihluti vísindamannanna lýsti vilja til að nýta gögn annarra og bjóða aðgang að sínum, en 

innviðina skorti til að það væri unnt. Þá er áhugavert að yngri vísindamenn reyndust ólíklegri 

en þeir sem eldri voru til að vilja deila öllum rannsóknargögnum án nokkurra skilyrða, sem 

gæti skýrst af áhyggjum varðandi framgang starfsferils (Tenopir og fl. 2011)  

Á vegum PARSE.Insight verkefnisins, sem stóð yfir árin 2008-2010 sem hluti af 7undu 

Rammaáætlun ESB og fjallaði um varðveislu rannsóknargagna, var gerð rannsókn sem náði 

til 1389 rannsakenda. Fram kom að einungis um 25% vísindamanna deildu gögnum sínum 

með öðrum á opinn hátt og 58% deildu einungis innan síns rannsóknarhóps. Í rannsókninni 

var meðal annarra umfjöllunarefna kannað hvaða hindranir vísindamenn sæju við að deila 

aðgangi að sínum rannsóknargögnum. Meginniðurstaða þeirrar könnunar var að 

rannsakendur töldu lagaleg atriði hamla deilingu gagna, að gögnin yrðu misnotuð og ólíkar 

og fjölbreyttar tegundir gagna hömluðu framgangi verkefnisins. Einnig kom fram að oft skorti 

tæknilega innviði. Þá var iðulega nefnt að fé vantaði til að gera gögn aðgengileg sem og að 

upphaflegir rannsakendur fengju ekki nægilega viðurkenningu þegar gögn væru endurnýtt 

(PARSE Insight 2010). 

Þá nefna rannsakendur iðulega í könnunum áhyggjur af framtíðarmöguleikum sínum til að 

birta eigin rannsóknarniðurstöður ef þeir deila gögnum, sem jafnvel hefur tekið áraraðir að 

safna, og vandamál tengd persónugreinanlegum gögnum eins og sjá má t.d. hjá Tenopir 

2012  og Savage (Tenopir, Birch, og Allard 2012, Savage og Vickers 2009). 

Norska rannsóknarráðið, The Research Council of Norway, lét gera könnun meðal 

norskra vísindamanna á viðhorfum þeirra til opins aðgangs að rannsóknargögnum. Könnun 

þessi var liður í undirbúningi stefnumörkunar um opinn aðgang að rannsóknargögnum og 
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voru niðurstöður hennar birtar í apríl 2014. Meginniðurstöður könnunarinnar, sem 1474 

vísindamenn svöruðu sem gerði 30,6% svarhlutfall, voru að almennt sjá rannsakendur kosti 

þess að samnýta gögn, að slíkt hafi góð áhrif á rannsóknarstarf og að það sé siðferðilega rétt 

að samnýta þau. Þá kom í ljós að rannsakendur veita nú þegar iðulega  aðgang að sínum 

gögnum, en oftast með ströngum skilyrðum, jafnvel um hvernig þau verði nýtt. Reynslumeiri 

rannsakendur eru þó viljugri til að veita aðgang en þeir yngri. Þá kom einnig nokkuð sterkt 

fram að það vanti viðurkennt tilvísanakerfi fyrir rannsóknargögn, sem talið er nauðsynlegt svo 

upphafsrannsakendur njóti heiðurs og ávinnings sem þeim ber. Þegar spurt var hverjar væru 

helstu hömlur sem kæmu í veg fyrir að auka samnýtingu enn frekar komu þrjú atriði sterkt 

fram. Í fyrsta lagi að frágangur gagna fyrir opinn aðgang tæki verðmætan tíma frá 

rannsóknum. Í öðru lagi að tæknilega innviði skorti og í þriðja lagi að opinn aðgangur gæti 

þrengt að möguleikum þess sem safnar upphaflegum gögnum til að birta í framtíðinni 

(DAMVD Norway 2014). 

Í samráðsferli við vísindamenn vegna mótunar stefnu um opin vísindi í Svíþjóð, sem birtist 

í skýrslu í janúar 2015, koma í ljós svipuð atriði og í rannsóknum sem vísað er til hér að 

framan. Rannsakendur leggja mikla áherslu á sjálfsákvörðunarrétt sinn og þeir vilja iðulega 

hafa eitthvað um það að segja hver nýtir gögn þeirra og hvernig þau eru nýtt. Hættan á að 

missa samkeppnishæfni í rannsóknasamstarfi er nefnd sem dæmi um ókosti og að aðrir 

gætu misskilið rannsóknargögnin og í versta falli mistúlkað á hættulegan hátt. Þá koma fram 

almennar áhyggjur af gæðaeftirliti með gögnum sem gerð eru aðgengileg. Sérstaklega var 

rætt um langtímarannsóknir, þar sem miklum gögnum er safnað yfir langan tíma og 

rannsakendur gera einnig ráð fyrir að birta niðurstöður á löngum tíma. Ef aðgangur að slíkum 

gögnum yrði opnaður strax þá gæti það leitt til þess að minni áhugi yrði á að bæta við 

gagnasafnið eða hefja nýjar rannsóknir af sama tagi, en það væri þróun sem færi í þveröfuga 

átt við tilgang opinna vísinda.  Þá er áhugavert að í skýrslunni kemur fram að vísindamenn 

líta almennt á rannsóknargögn sem sína séreign, þó sænsk lög segi annað samkvæmt túlkun 

skýrsluhöfunda, sbr. kafla 2.7.3. (Vetenskapsrådet 2015) 

2.6.1 Samantekt viðhorfa 

Það er ljóst að sú kvöð að heimila aðgang að rannsóknargögnum getur verið íþyngjandi 

fyrir rannsakendur að því marki að hingað til hafa þeir haft nánast algjört sjálfdæmi um það 

hvort aðrir hefðu aðgang að gögnum þeirra, hvort heldur til að nýta í öðrum rannsóknum eða 

til að sannreyna þær niðurstöður sem komist hefur verið að. Samkvæmt þeim könnunum 

sem nefndar eru hér á undan hafa vísindamenn almennt jákvætt viðhorf til hugmyndarinnar 

um opinn aðgang að rannsóknargögnum en hafa ýmsa fyrirvara og spurningar varðandi 

framkvæmd verkefnisins. Helstu annmarkar eða gallar sem taldir eru til þegar fjallað er um 

opinn aðgang að gögnum tengjast persónugreinanlegum gögnum og hættum sem geta falist 
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í óvarlegri meðhöndlun slíkra gagna; að gögn verði opnuð áður en rannsakandi sjálfur, sem 

safnað hefur gögnunum, hefur fullnýtt þau; að leiðin að einkaleyfum verði torveldari; að 

kostnaður verði mikill og ekki sé gert ráð fyrir fjármagni til að ganga frá gögnum til vistunar; 

að blönduð fjármögnun rannsókna verði erfiðari vegna skilyrða um opinn aðgang, t.d. ef 

sækjast á eftir einkaleyfi; að gögn verði mistúlkuð viljandi eða óviljandi. Þá kemur iðulega 

fram í rannsóknum að skortur á kerfi sem heldur utan um tilvísanir í gögn og gagnasett, svo 

upphaflegir rannsakendur njóti ávinnings í sínum framgangi innan vísindanna, er hamlandi 

þáttur er varðar vilja vísindamanna til að opna sín gögn. Skortur á tæknilegum innviðum og 

aðstoð, m.a. við gagnastýringu, sem iðulega er nefnd, hlýtur að kalla á að stjórnvöld og 

stofnanir þurfa að huga að því strax í upphafi að útvega aðgang að varðveislusafni. Það safn 

þyrfti að geta tekið við gagnasettum af mismunandi toga til varðveislu þannig að tryggt sé að 

gögnin spillist ekki og að aðgengið sé skilvirkt og eins einfalt og kostur er. Af þessu má sjá að 

mjög mikilvægt er að stjórntækið sem valið verður til að koma á opnum aðgangi að 

rannsóknargögnum, sé skilvirkt, hamli ekki vísindastarfsemi og sé ekki of íþyngjandi fyrir 

rannsakandann. 

2.7 Stefna og framkvæmd í nágrannalöndum 

Eins og fram hefur komið hér að framan þá er lögð æ meiri áhersla á opinn aðgang, bæði 

að rannsóknarniðurstöðum sem og rannsóknargögnum. Norrænu ríkin öll hafa sett sér 

stefnu, ýmist á vegum ríkisvaldins, rannsóknasjóða eða háskóla, sem skilyrðir einhvers konar 

opinn aðgang að rannsóknarniðurstöðum sem fjármagnaðar eru með opinberu fé úr 

rannsóknasjóðum. Það sama á við um flest ríki Norður-Evrópu. Ekki hefur enn verið skilyrt að 

gera skuli rannsóknargögn aðgengileg öðrum á sama hátt, en ýmsar stofnanir hafa unnið að 

undirbúningi þess að innleiða opinn aðgang að rannsóknargögnum.  

Í ágúst árið 2014 var haldin vinnustofa í Reykjavík á vegum NordForsk, undir heitinu  

Implementation of Open Access to Scientific Data þar sem sérstaklega var til umfjöllunar 

hver staðan væri á Norðurlöndunum varðandi aðgang að rannsóknargögnum. Glærur frá 

þátttakendum í vinnustofunni eru aðgengilegar á vefnum á  slóðinni       

http://www.slideshare.net/NordForsk/presentations/2 undir heitunum NordForsk Open 

Access Reykjavik. Þar kom fram hjá mörgum ræðumönnum að það vantaði innviði til að 

halda nægjanlega vel utan um gagnasett og tryggja aðgengi og varðveislu gagna. Þegar 

væri nokkuð algengt að vísindamenn deildu sínum gögnum með öðrum, hefðin væri fyrir 

hendi en aðgangurinn væri veittur samkvæmt beiðnum. Fram kom að stjórnvöld og opinberir 

rannsóknasjóðir á Norðurlöndunum væru flestir  byrjaðir að huga að innleiðingu leiðbeininga 

eða reglna um opinn aðgang að gögnum en væru mislangt komnir. Ísland skar sig nokkuð 

mikið úr að þessu leyti og virtust íslensk stjórnvöld og Rannís ekki vera komin jafn langt og 

hin Norðurlöndin í undirbúningi (Laaksonen og fl. 2014)     
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Meðal þeirra verkefna  sem voru kynnt í umræddri vinnustofu var norrænt 

samstarfsverkefni sem m.a. Veðurstofa Íslands á stóran þátt í , Nordic Center of Excellence 

SVALI, sem er hluti af einu stærsta rannsóknasamstarfi á Norðurlöndunum á sviði  veðurfars-

, orku- og umhverfisrannsókna, Top-level research initiative, TRI. Samstarfsvettvangurinn 

hefur sett stefnu um opinn aðgang að rannsóknargögnum sem gildir um þau 

samstarfsverkefni sem heyra undir TRI, þar á meðal SVALI. Þar er áskilin samnýting gagna 

með öðrum þátttakendum sem og öðrum ótengdum rannsakendum og að gögn séu varðveitt 

til framtíðar í viðurkenndum varðveislusöfnum. (Nordic Centre of Excellence programme 

2011) 

Hér á eftir verður dregin upp mynd af þróun stefnumörkunar um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum í Noregi, Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð og Bretlandi. 

2.7.1 Noregur 

Dæmi um opinberan rannsóknasjóð sem hefur stigið skrefið og sett sér stefnu varðandi 

opinn aðgang að rannsóknargögnum er Norska rannsóknaráðið (The Research Council of 

Norway 2014). Markmið ráðsins eru líkt og þau markmið sem OECD og ESB hafa sett fram, 

að betri aðgangur að gögnum auki gæði frekari rannsókna, hægt verði að sannreyna 

niðurstöður og að hægt verði að nýta gagnasett á nýja vegu og í tengslum við önnur gögn. 

Opinn aðgangur að gögnum komi í veg fyrir tvíverknað, geti leitt til meiri þverfaglegra 

rannsókna, ýti undir nýsköpun og góða meðferð almannafjár. Stefnan felur þó ekki í sér 

ströng fyrirmæli um að opna aðgang að gögnum heldur frekar tilmæli og leiðbeiningar. Enda 

kemur fram í stefnunni að til að koma á opnum aðgangi að gögnum að fullu þurfi öfluga 

innviði sem ekki eru fyrir hendi, en ráðið hyggst beita sér fyrir að byggja þá upp og veita 

fjármunum til verkefnisins. Þar er átt við innviði sem tryggja gæði gagnanna og langtíma 

vistun þeirra, sem og samstarf þeirra aðila sem koma þurfa að verkefninu. Þá er mikilvægi 

gagnastýringaráætlana reifað m.a. í tengslum við umsóknarferli í sjóðinn.  

Norska rannsóknaráðið gengur út frá því að gögn skuli vera í opnum aðgangi og mun 

vinna að því en þó þannig að vissar undantekningar frá þeirri reglu séu eðlilegar. Þar er helst 

átt við öryggishagsmuni ríkis eða einstaklinga, viðkvæmar persónuupplýsingar eða þegar 

birting gagna brýtur í bága við lög. Þá er einnig opnað á undantekningar vegna 

viðskiptahagsmuna, t.d. samstarfsaðila í rannsókn, en þó þannig að gögn verði gerð 

aðgengileg innan vissra tímamarka. Ennfremur kemur fram að teljist kostnaður við að opna 

gögn óyfirstíganlegur fyrir rannsakandann verði gerð undanþága á birtingarskyldu. Þá hallar 

ráðið sér að skilgreiningu OECD varðandi opinn aðgang, þ.e. að aðgangur skuli veittur gegn 

sem lægstu endurgjaldi þannig að sá sem óskar aðgangs að gögnum greiði útlagðan 

kostnað við að afhenda gögnin. Lýsigögn skuli þó afhent án endurgjalds. Í Horizon 2020 
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áætlun ESB er hins vegar gengið út frá því að opinn aðgangur  sé án endurgjalds frá þeim 

sem óskar eftir gögnum. 

2.7.2 Danmörk 

Danir hafa kosið að fara aðra leið en Norðmenn. Ekki hefur verið sett fram stefna sem 

krefst opins aðgangs að gögnum heldur sú leið verið valin að vinna fyrst að uppbyggingu 

þeirra innviða sem nauðsynlegir eru til að hægt sé að krefjast opins aðgangs. Grunnurinn að 

þeirri ákvörðun var sú staðreynd að þó rannsóknargögn fjölþjóðlegra rannsóknarhópa væru 

vistuð, skráð og aðgengileg í varðveislusöfnum úti í heimi þá væri stór hlut i 

rannsóknargagna í Danmörku ekki aðgengilegur á sama máta. Rannsóknargögn væru 

iðulega vistuð á einkadrifum rannsakenda, hjá tölvudeildum eða í skýjum sem rekin væru af 

einkaaðilum.  Sjaldnast væru gögnin beintengd rannsakendum, verkefnum eða útgáfum svo 

nánast ómögulegt væri að deila þeim með öðrum, hvort sem væri til að endurnota í nýjum 

rannsóknum eða til að sannreyna niðurstöður. Þetta þyrfti að bæta áður en hugað yrði að því 

að skylda vísindamenn til að opna aðganginn að sínum gögnum.  

Í febrúar árið 2014 var myndaður stýrihópur um mótun stefnu um  stýringu 

rannsóknargagna sem hafði það markmið að bæta rannsóknaumhverfið með markvissri 

söfnun, vistun og dreifingu rannsóknargagna sem og að ýta undir endur- og samnýtingu 

gagna. Að þessum stýrihópi stóðu allir dönsku háskólarnir átta í gegnum samstarfsvettvang 

sinn, Danske Universiteter, DEff, eða Danmarks Elektroniske fag – og forskningsbibliotek og 

DeiC, eða Danish e-infrastructure Cooperation. Stýrihópinn skipuðu fulltrúar frá háskólunum 

auk fulltrúa fá stóru bókasöfnunum,  Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, sem og frá 

Þjóðaskjalasafni Danmerkur, Rigsarkivet (DeIC. Danish e-infrastructure cooperation 2015).  

Í ársbyrjun 2015 kom út stefna um stýringu rannsóknargagna, National strategi for 

forskningsdata management 2015 – 2018, og þar kemur fram að tilgangur stefnunnar sé að 

auka samkeppnishæfni dansks rannsóknastarfs með því að safna, varðveita, miðla og 

endurnýta rannsóknargögn. Meðal þess sem kemur sterkt fram í stefnunni er að huga þurfi 

að öllum líftíma gagna, hvötum til vísindamanna til að sinna gagnastjórnun, s.s. aukið gildi 

tilvísana í gögn, að huga þurfi að mismunandi þörfum vegna breytileika gagnategunda, að 

sett verði upp tilraunaverkefni á nokkrum fræðasviðum (pilot program) og þróað verði s.k. 

akademiskt „Dropbox“ þar sem danskir rannsakendur geta deilt gögnum á netinu í öruggu 

umhverfi. Þá er sérstaklega tekið á fjármögnun verkefnisins og þær stofnanir sem stóðu að 

mótun stefnunnar gera ráð fyrir að leggja þurfi fram um 40 milljónir danskra króna frá 2015-

2018 til að fjármagna þær aðgerðir sem fara þarf í til efla þekkingu og innviði svo auka megi 

samnýtingu og opna aðgang að rannsóknargögnum þar í landi (Styregruppen for National 

Data Management 2015). 



  

21 

2.7.3 Svíþjóð 

Árið 2014 fól ríkisstjórnin sænska rannsóknarráðinu í samstarfi við Landsbókasafn 

landsins, Konunglega bókasafnið, að setja saman leiðbeiningar um opinn aðgang að 

vísindaupplýsingum, National Guidelines for Open Access to Scientific Information. Tillögum 

var skilað í skýrslu í janúar 2015 og taka þær bæði til aðgangs að vísindaniðurstöðum og 

rannsóknargögnum. Þar kemur fram að meginmarkmiðið eigi að vera að öll rannsóknargögn 

sem að hluta til eða að öllu leyti eru fjármögnuð með opinberu fé, verði gerð opin eins fljótt 

og auðið er. En skýrsluhöfundar komast að þeirri niðurstöðu að vegna umfangs verkefnisins 

og flókinna úrlausnarefna skuli stefnt að því að setja á fót tilraunaverkefni (pilot projects) líkt 

og í Horizon 2020 á vegum ESB. Þá er sérstaklega bent á að viss gögn geti ekki fallið undir 

opinn aðgang. Kanna þurfi sérstaklega atriði eins og sjónarmið persónuverndar vegna 

aðgangs að gögnum sem og áhrif á rannsóknir sem unnar eru í samstarfi við einkaaðila, þar 

sem möguleiki á markaðssetningu afurða rannsóknanna er fyrir hendi. Einnig er tiltekið að 

rannsóknargögn sem geta ógnað öryggishagsmunum landsins, ef þau yrðu gerð opinber, 

verði undanskilin. Þá er einnig bent á þá staðreynd að til að unnt verði að koma á fullum 

opnum aðgagni að rannsóknargögnum þurfi að byggja upp nauðsynlega tæknilega innviði 

sem ekki eru fyrir hendi, og það taki tíma.  

Áhugavert er að skýrsluhöfundar komast að þeirri niðurstöðu að samkvæmt lögum um 

opinn aðgang almennings að opinberum upplýsingum þá beri háskólum skylda til að 

varðveita og veita aðgang að rannsóknargögnum nú þegar, en hvernig best verði staðið að 

því er enn til umræðu innan þeirra. Þá kemur einnig fram að af ofangreindu leiði að 

rannsóknargögn kostuð af opinberu fé geti ekki verið eign einstaklinga heldur stjórnvaldsins, 

þ.e. háskólans eða rannsóknasjóðsins. 

Í skýrslunni kemur skýrt fram að þó ýmsar skyldur vísindamanna séu settar fram í 

leiðbeiningunum þá sé mikilvægt að nálgast málið frekar út frá hvatningu til að uppfylla 

skyldurnar. Nú þegar sé deiling gagna almennt vinnulag innan vissra vísindagreina, en innan 

annarra þurfi að huga að jákvæðri nálgun. 

Niðurstaða skýrslu sænska rannsónaráðsins var að leggja til að fyrsta skrefið væri að 

gefnar yrðu út leiðbeiningar fyrir árin 2015 - 2020 og á þeim tíma yrði farið í tilraunaverkefni 

þar sem rannsóknargögn yrðu gerð opin. Þau verkefni yrðu síðan metin og lærdómur dreginn 

af þeim sem nýttur yrði við mótun langtímastefnu eftir árið 2020. Samhliða yrði unnið að 

uppbyggingu tæknilegra innviða, en sérstaklega er bent á að sú vinna beinist að því að setja 

upp gagnagrunna og vefgáttir sem gera lýsigögn (metadata) og tengingar við hrágögn 

aðgengileg þar sem varðveisluskyldan vegna gagnanna sjálfra sé nú þegar á hendi 

háskólanna (Vetenskapsrådet 2015). 
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2.7.4 Finnland 

Segja má að Finnland sé komið einna lengst af Norðurlöndunum í málefnum opins 

aðgangs að rannsóknargögnum og opnum vísindum yfir höfuð (e. Open science). Þar í landi 

hófst undirbúningsvinna á árunum 2009 til 2011 með umfangsmikilli rannsókn á umfangi og 

aðgangi að rannsóknargögnum sem Mennta og menningarmálaráðuneyti landsins stóð fyrir. 

Á grunni niðurstaðna þeirrar rannsóknar var byggt upp framtaksverkefni, National Research 

Initiative, TTA, sem hafði það að markmiði að þróa þjónustu varðandi varðveislu 

rannsóknargagna til að gera þau aðgengilegri fyrir vísindastarf og almennt fyrir stjórnvöld. 

Þetta verkefni stóð frá 2011 til 2013 og var undir forystu ráðuneytisins en í nánu samstarfi við 

hagsmunaaðila víða í samfélaginu. Út úr þessu verkefni komu þrenns konar verkfæri, í fyrsta 

lagi geymslusafn fyrir rannsóknargögn, IDA (e. data storage service), þar sem rannsakendur 

sjálfir stjórna aðgangi að sínum gögnum; í öðru lagi  leitarvél sem finnur rannsóknargögn 

samkvæmt lýsigögnum þeirra, Etsin (e. research data finder) og í þriðja lagi varðveislusafn 

sem tekið verður í notkun árið 2017 og miðar að langtíma varðveislu rannsóknargagna. Árið 

2014 var hrundið úr vör fjögurra ára framtaksverkefni, Open Science and Research Initiative, 

í samstarfi ráðuneytisins við háskóla, rannsóknastofnanir og fleiri hagsmunaaðila sem miðar 

að því að koma Finnlandi í fremstu röð hvað varðar opin vísindi og rannsóknir og styrkja 

þannig samkeppnishæfni landsins. Í því verkefni hefur verið settur fram vegvísir til ársins 

2017 sem miðar meðal annars að því að styrkja innviði til að birta bæði greinar og 

rannsóknargögn svo að aðrir geti skoðað og nýtt sér gögnin, svo fremi að lög eða siðareglur 

hamli ekki birtingu (Ministry of Education and Culture Finland 2014). 

Ekki hefur verið farin sú leið í Finnlandi að skylda vísindamenn til að opna aðgang að 

gögnum heldur að byggja upp þá innviði sem þarf og skilning vísindamanna á 

viðfangsefninu. Academy of Finland, stærsti opinberi rannsóknasjóðurinn í landinu, vinnur í 

samræmi við framtaksverkefnið og gerir þá kröfu til umsækjenda að með umsókn fylgi 

gagnastýringaráætlun, og í henni skuli m.a. koma fram á hvaða hátt rannsóknargögn verði 

varðveitt og hvernig rannsakendur hugsa sér að gefa öðrum vísindamönnum kost á að nýta 

gögnin, bæði á tíma rannsóknar og eftir að henni er lokið. Þá er mælt með því við 

rannsakendur að gögn séu varðveitt í viðurkenndum gagnasöfnum, innlendum eða erlendum 

(Academy of Finland 2015). 

2.7.5 Bretland 

Research Councils UK, skammstafað RCUK, gáfu út meginreglur árið 2011 varðandi 

opinn aðgang að rannsóknargögnum sem endurskoðaðar voru í júní 2015.  Grundvöllur 

þeirra meginreglna er að rannsóknargögn sem kostuð eru af opinberu fé séu almannagæði 

sem framleidd eru með hagsmuni almennings að leiðarljósi og að rannsóknargögnin skuli 

vera aðgengileg eins og frekast er unnt. Meginreglur RCUK byggja á svipuðum grunni og 
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sagt hefur verið frá hér að framan, þ.e. mikilvægi gagnastjórnunar er undirstrikað, að 

lýsigögn séu vönduð, að langtímavistun sé ábyrg og örugg o.s.frv. til að gögnin séu 

aðgengileg og skiljanleg öðrum vísindamönnum og endurnýting þeirra möguleg. Einnig 

kemur fram, eins og hjá öðrum, að þó meginstefnan sé opinn aðgangur þá séu vissulega 

atriði og aðstæður sem geta hamlað því að gögn verði opnuð. Þar koma m.a. fram atriði eins 

og persónuverndarsjónarmið, lagaleg álitamál og siðferðileg úrlausnarefni. Þá er sérstaklega 

tekið fram að þegar um samstarfsrannsóknir með einkaaðilum er að ræða skuli, þó gögn 

verði ekki opnuð strax, geta þess hvenær og hvernig það verði gert. Þá er einnig hægt að 

sækja um fjárframlag til að standa undir útlögðum kostnaði við að gera gögn aðgengileg 

(Research Councils UK 2011). 

The Wellcome Trust,  öflugur rannsóknasjóður í Bretlandi sem styrkir rannsóknir á 

heilbrigðissviði, gaf út stefnu um gagnastjórnun og aðgang að gögnum árið 2007 sem síðan 

var endurskoðuð árið 2010. Stefnan byggir á þeirri skoðun að það að gera rannsóknargögn 

aðgengileg á ábyrgan hátt og innan skynsamlegra tímamarka tryggi að hægt verði að 

sannreyna þau, byggja á þeim og auka þannig þekkingu sem hægt er að nýta til að bæta 

heilsufar almennings. Stefna Wellcome Trust leggur áherslu á að rannsakendur skili inn 

gagnastjórnunaráætlun og að almenna reglan sé að gögn skuli gerð aðgengileg öðrum. Atriði 

sem hamla því að gera gögn aðgengileg eru mjög svipuð og hjá RCUK og líkt og þar geta 

rannsakendur sótt um framlag til að standa straum af kostnaði við að opna rannsóknargögn 

(Wellcome Trust 2010). 

Í Bretlandi hafa háskólarnir iðulega tekið að sér það hlutverk að koma upp 

varðveislusöfnum og leiðbeina og aðstoða vísindamenn við að framfylgja kröfum 

rannsóknasjóðanna. Mjög oft eru það bókasöfn háskólanna sem leika þar stórt hlutverk. Eitt 

dæmið er Edinborgarháskóli sem setti sér stefnu um gagnastjórnun þegar árið 2011 en þar 

er það bókasafn skólans, Information Services, sem hefur yfirumsjón með framfylgni 

stefnunnar. Innan bókasafnsins var sett upp starfseining sem sinnir ráðgjöf og aðstoð við 

rannsakendur til að tryggja að stefnan sé innleidd á sem skilvirkastan hátt og að allir fái þá 

aðstoð, t.d. varðandi lýsigögn, skráningu og varðveislu, sem nauðsynleg er. 

Stjórnendur skólans gerðu sér grein fyrir því að innleiðing nýrra vinnubragða varðandi 

rannsóknargögn tæki tíma enda um talsverða breytingu á vinnulagi að ræða. Háskólinn gerir 

þær kröfur að með öllum rannnsóknaráætlunum fylgi áætlun sem skýri á greinargóðan hátt 

hvernig gagna verði aflað, hvernig þeim verði stýrt, hvernig þau verði vernduð og hvernig 

trúnaður verði tryggður. Að auki þarf rannsakandi að tilgreina hvernig hann ætlar sér að 

varðveita og deila gögnum með öðrum  (The University of Edinburgh 2011). 
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2.7.6 Samantekt 

Innan Norðurlandanna er nokkuð misjöfn staða hvað varðar opinn aðgang að 

rannsóknargögnum en öll eru þau þó komin áleiðis í undirbúningi og stefnumörkun, að 

Íslandi undanskildu eins og fram kemur í kafla 2.7. Valdar hafa verið misjafnar leiðir að 

markmiðum, en markmið þeirra allra er að koma á opnum aðgangi að rannsóknargögnum. 

Rökin eru af svipuðum toga, s.s. aukin nýsköpun og öflugri þverfaglegar rannnsóknir, aukin 

samkeppnishæfni og bætt nýting almannafjár.  Norska rannsóknaráðið hefur þegar sett fram 

stefnu um opinn aðgang, en samkvæmt henni er frekar um tilmæli að ræða fremur en 

fyrirmæli þar sem tæknilega innviði skortir svo tryggja megi langtímavistun og gæði gagna. 

Danir hafa farið nokkuð aðra leið, þar sem háskólarnir átta hafa ákveðið að koma þurfi upp 

styrkum innviðum til að halda utan um gögnin og nýtingu þeirra áður en hægt sé að setja 

fram kröfur um opinn aðgang. Svíar hafa birt leiðbeiningar um opin gögn, þar sem fram 

kemur að markmiðið sé opinn aðgangur að öllum rannsóknargögnum en þar sem verkefnið 

sé svo stórt og ýmsum spurningum ósvarað, þá sé skynsamlegt að byrja á nokkrum 

tilraunaverkefnum. Í Svíþjóð líkt og í Danmörku og Noregi skortir nægilega öfluga tæknilega 

innviði til að halda utan um gögn og opna aðgang að þeim. 

Finnar virðast vera komnir lengst Norðurlandanna á þessari leið, enda hófst undirbúningur 

þar í landi strax árið 2009 undir forystu mennta- og menningarmálaráðuneytisins þar sem 

horft er á rannsóknargögn sem hluta af heildarmarkmiðinu um opin vísindi. Þar hafa verið 

þróaðir innviðir til að styðja við verkefnið og sett fram stefnumörkun til ársins 2017 um að 

styrkja þá enn frekar. Academy of Finland, stærsti rannsóknasjóðurinn þar í landi, skyldar 

ekki vísindamenn til að opna sín gögn en þess er krafist að gagnastýringaráætlun fylgi 

umsóknum um styrki. Reyndar kemur mikilvægi gagnastýringaráætlana fram í stefnumörkun 

innan allra Norðurlandanna þó á mismunandi hátt sé. 

Bretland virðist vera komið nokkuð lengra á þessu sviði en flest Norðurlöndin, að Finnlandi 

undanskildu, og þar hafa opinberu rannsóknasjóðirnir RCUK og Wellcome Trust sett fram 

meginreglur varðandi opinn aðgang að rannsóknargögnum, en þar eins og hjá öðrum eru 

ýmsar undantekningar leyfðar, s.s. vegna lagalegra álitamála, siðferðilegra úrlausnarefna og 

persónuverndarhagsmuna. Þá kemur í ljós að háskólar í Bretlandi hafa iðulega tekið að sér 

að koma upp varðveislusöfnum og að sinna aðstoð og leiðbeina vísindamönnum við að 

uppfylla þær kröfur sem rannsóknasjóðir gera varðandi opinn aðgang að gögnum. 
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3 Fræðileg umfjöllun um stjórntæki hins opinbera 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er umfjöllun um hvaða stjórntæki hið opinbera hefur 

til að stuðla að opnu aðgengi að rannsóknargögnum sem verða til í rannsóknum sem 

kostaðar eru af opinberu fé. Það er einfalt mál að setja fram ósk um opið aðgengi að 

gögnum, en flóknara að búa þannig um hnúta að sú ósk verði uppfyllt. Það vakna ýmsar 

spurningar, m.a. um hvernig vista skuli gögnin, hvort og hvernig eigi að stjórna aðgangi, hvort 

eignarhald á gögnum sé skýrt og hvernig megi skýra það o.s.frv., og ekki hvað síst hvaða 

aðferðum hið opinbera getur beitt til að koma stefnu sinni til framkvæmda. 

Það er nokkuð ljóst að það dugar ekki einvörðungu að setja fram óskina heldur verður hið 

opinbera, rannsóknasjóðir og rannsóknastofnanir sem styrkja rannsóknir, að hafa þau tól og 

tæki sem duga til að aðgangurinn að gögnum verði opinn. Til að fylgja því eftir að ákvarðanir 

þess gangi eftir og verði framkvæmdar hefur hið opinbera yfir að ráða ýmsum stjórntækjum 

(e. Tools of government). Í þessari ritgerð er stuðst við skilgreiningar opinberra stjórntækja 

eins og þær eru settar fram í bókinni The Tools of Government: a guide to the new 

governance sem ritstýrt er af Lester Salamon, en sú bók er notuð sem aðallesefni á 

námskeiði í meistarnámi í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands um stjórntæki hins 

opinbera.   Í þeirri bók er lýst einum fjórtán stjórntækjum og í þessum kafla ritgerðarinnar 

verða þau fyrst kynnt almennt fyrir lesandanum en síðan farið nákvæmar yfir eiginleika og 

fýsileka þeirra stjórntækja sem til greina koma við að innleiða opinn aðgang að 

rannsóknargögnum.  

Grunnskilgreining á opinberu stjórntæki má segja að sé aðferð sem opinberir aðilar nota til 

að koma í framkvæmd stefnumörkun sinni og þjónustu við íbúa. Eða eins og Salamon skýrir 

það: sem skilgreinda aðferð sem felur í sér sameiginlegt átak til að taka á samfélagslegu 

viðfangsefni, og enn fremur að stjórntæki móti með afgerandi hætti innleiðingarferli 

stefnumörkunar með því að skilgreina tengslanet þátttakenda sem hafa mikilvægu hlutverki 

að gegna og hvers eðlis hlutverk þeirra eru (Salamon 2002). 

Þegar opinber stjórntæki eru metin í tengslum við þá spurningu sem leitað er svara við í 

þessari ritgerð beinist athyglin fljótt að tveimur stjórntækjum. Þau eru styrkir og 

þjónustusamningar.  Rökin fyrir þeirri niðurstöðu eru einkum þau að fyrir eru í landinu 

styrkjakerfi sem rannsakendur hafa aðgang að og fá styrki úr. Þar er átt við Rannís, sem 

hefur það hlutverk að veita stuðning við rannsóknir og nýsköpun, menntun, menningu og 

listir og æskulýðsstarf og íþróttir. Einnig fá allir háskólarnir í landinu opinbert fjármagn til 

rekstrar sem býr til umgjörðina fyrir vísindaiðkun í landinu. Hvað varðar svör við þeirri 

spurningu sem þessi ritgerð leitast við að svara er sjónum fremur beint að þeirri gerð styrkja 

sem í Salamon kallast „project grants“ og mætti nefna verkefnastyrki á íslensku, en ekki þeirri 

gerð styrkja sem þar er nefnd „block grants“ eða pakkastyrkir, enda miðast þeir frekar við 

https://www.rannis.is/sjodir/rannsoknir
https://www.rannis.is/sjodir/menntun
https://www.rannis.is/sjodir/menning-listir
https://www.rannis.is/sjodir/menning-listir
https://www.rannis.is/sjodir/aesku-ithrotta
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skipulag stjórnsýslu í Bandaríkjunum en hérlendis. Þá starfa nú þegar í landinu stofnanir sem 

sinna svipuðum verkefnum og hér um ræðir, þ.e. að vinna með gögn, gera þau aðgengileg 

og varðveita þau til framtíðar. Mætti hugsa sér að þær gætu aukið sérhæfðri þekkingu við 

mannauð sinn til að sinna þeim nýju verkefnum sem verða til með þjónustusamningum. 

Þannig mætti komast hjá því að setja á fót nýja starfsemi sem héldi utan um verkefnið. 

3.1 Almenn umfjöllun um stjórntækin 

Stjórntækjum er oft skipt upp í ytri og innri stjórntæki, þar sem þau innri snúa að aðferðum 

til að koma innri málefnum hins opinbera í farveg. Þar er átt við stjórntæki sem nýtast t.d. við 

fjárlagagerð og  starfsmanna- og mannauðsmál. Ytri stjórntæki eru hins vegar þær aðferðir 

sem nýttar eru til að koma ákvörðunum og áherslum hins opinbera í farveg í samfélaginu. 

Engin ein endanleg og samþykkt skilgreining er til á eðli og fjölda stjórntækja hins opinbera, 

en eins og áður segir er stuðst við skilgreiningar í bók Salamon í því efni en í henni eru 

tilgreind ein 14 stjórntæki. Þau eru opinber rekstur, opinber fyrirtæki eða fyrirtæki rekin með 

styrk frá ríkinu, hagræn reglusetning, félagsleg reglusetning, opinberar tryggingar/ábyrgðir, 

opinberar upplýsingar, skattar gjöld og losunarheimildir, viðskiptasamningar, 

þjónustusamningar, styrkir, ríkislán og ábyrgðir, skattútgjöld, ávísanir og skaðabótaréttur. 

Hvert einstakt ofangreindra stjórntækja hefur sín séreinkenni og þeim er beitt við mismunandi 

aðstæður, eftir því hvers konar verkefni er verið að kljást við og hvaða árangri stjórnvöld 

sækjast eftir.  

Þannig er opinberum rekstri almennt beitt þegar yfirvöld telja mikilvægt að geta beitt valdi 

sínu beint, þar sem ekki megi ríkja óvissa um árangur, eða í þeim tilvikum þar sem jafnræði 

borgaranna er talið sérstaklega mikilvægt. Þá er markaðsbrestur iðulega ástæða þess að 

stjórntækið er valið sem og þegar nauðsyn er talin á að viðhalda hæfni innan opinbera 

geirans, t.d. til að veita einkaaðilum aðhald  og til að hafa getu til að bregðast við t.d. hættu.  

Stjórntækið opinber fyrirtæki er frekar notað þegar starfsemin fer fram á markaði. 

Fyrirtækin hafa þá sína eigin tekjustofna og keppa ekki um fjárframlög við opinberar 

stofnanir.  Þá njóta þessi fyrirtæki meiri sveigjanleika í rekstri og eru t.d. ekki bundin af 

starfsmannalögum á sama hátt og opinber rekstur.  

Þriðja stjórntækið er s.k. reglusetning sem  getur verið hvort sem er hagræn eða félagsleg 

og beinst að einstaklingum og fyrirtækjum, en ekki starfsemi hins opinbera. Þar sem reglur 

eru settar af embættismönnum án pólitískrar ábyrgðar, en ekki sjálfu löggjafarvaldinu, þó 

heimildir til reglusetningar komi fram í lögum,  þá eru þær kæranlegar til úrskurðarnefnda eða 

dómstóla. Segja má að megintilgangur hagrænnar reglusetningar sé að verja neytendur og 

koma í veg fyrir skaða þeirra eða annarra ef markaðbrestur verður. Hins vegar þjónar 

félagsleg reglusetning  þeim tilgangi að hamla hegðun sem ógnað getur lýðheilsu, öryggi og 

velferð borgaranna og sem stjórntæki tilgreinir leyfilegt og óleyfilegt atferli.  
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Stjórntækið opinberar tryggingar/ábyrgðir er einkum notað til að vinna gegn markaðsbresti 

og samtímis að ná  víðfeðmari félagslegum markmiðum.  

Opinberar upplýsingar eru nýttar sem stjórntæki þegar almenningur hefur misjafnan 

aðgang að þjónustu eða upplýsingum um þjónustu, þegar markhópurinn er dreifður og 

óskipulagður og önnur stjórntæki nýtast ekki til að hafa áhrif á hegðun.  

Skattar, gjöld og losunarheimildir eru stjórntæki sem nýta fjárhagslega hvata og ýmsa 

innviði markaðarins til að hafa áhrif á hegðun einstaklinga með það að markmiði að minnka 

félagslegan skaða og auka ábata samfélagsins í heild.  

Viðskiptasamningar sem stjórntæki eru samningar á milli hins opinbera og fyrirtækis á 

markaði  og yfirleitt er um að ræða samninga þar sem hið opinbera er að kaupa vörur eða 

þjónustu til eigin rekstrar.  

Þjónustusamningar sem stjórntæki eru nýttir þegar stjórnvöld kaupa þjónustu af 

utanaðkomandi aðilum til að sinna  verkefnum fyrir þriðja aðila, verkefnum sem eru á ábyrgð 

hins opinbera að leysa, eða hið opinbera óskar eftir að þau verði leyst.  

Stjórntækið ríkisstyrkir er notað þegar stjórnvöld vilja efla eða styðja styrkþega og þá 

starfsemi sem um ræðir án þess að ætlast til endurgreiðslu. Þeim er þá iðulega úthlutað á 

samkeppnisgrunni þó það sé ekki alveg einhlítt.  

Ríkislán og ábyrgðir sem stjórntæki eru einkum notuð til að leiðrétta ófullkominn markað 

þar sem aðili sem ætti að njóta lánstrausts fær ekki aðgang að lánsfé á ásættanlegum 

kjörum. Þá er tækið nýtt til niðurgreiðslna þó ekki sé um markaðsbrest að ræða, t.d. til að 

jafna stöðu innlendra fyrirtækja á erlendum mörkuðum.  

Stjórntækið skattaútgjöld er yfirleitt notað til að ýta undir ákveðna hegðun hjá 

einstaklingum og fyrirtækjum með því að seinka skattgreiðslum þeirra, lækka þær eða fella 

niður.  

Þá eru ávísanir sem stjórntæki nýttar til að veita viðtakanda vissa þjónustu sem hið 

opinbera telur að hann þurfi eða ætti að eiga rétt á.  

Skaðabótaréttur sem opinbert stjórntæki er viðurkenning á þeim rétti einstaklings eða 

hóps einstaklinga að sækja skaðabætur í gegnum dómskerfið fyrir þann miska sem þeir hafa 

orðið fyrir vegna vanrækslu eða afbrota annarra. 

3.2 Eiginleikar stjórntækja 

Samkvæmt  skilgreiningum í Salamon þá er stjórntæki í raun sett saman úr fleiri þáttum 

eða eiginleikum sem geta vegið misþungt í hverju tilviki fyrir sig. Það fer eftir því hvaða 

árangri er leitað eftir hverju sinni. Þannig geta mismunandi stjórntæki verkað á svipaðan hátt 

á sumum sviðum en alls ekki öðrum.  Salamon  færir rök fyrir því að breytileiki stjórntækjanna 

sé alls ekki hamlandi við beitingu þeirra heldur þvert á móti til gagns. Þannig sé unnt að 
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flokka stjórntækin í tveimur þrepum, í fyrsta lagi með grunnlýsingu á virkni þeirra og í öðru 

lagi samkvæmt mismunandi  einkennum til að spá fyrir um hvernig viðkomandi stjórntæki 

nýtist í hverju tilviki fyrir sig. Við þessa flokkun beitir Salamon fimm viðmiðum (e. criteria) sem 

notuð eru til að meta virkni stjórntækjanna í tengslum við það verkefni sem ætlunin er að 

leysa og síðan fjórum einkennum (e. dimensions) sem lýsa nánar hvaða eiginleikum 

stjórntækin búa yfir. Virkniviðmiðin sem notuð eru til að meta áhrif stjórntækjanna eru: 

- Markvirkni/áhrif tækisins (e. Effectiveness) 

- Skilvirkni eða hagkvæmni tækisins (e. Efficiency) 

- Jöfnuður eða  jöfnunaráhrif tækisins (e. Equity) 

- Framkvæmanleiki tækisins (e. Manageability, Implementability) 

- Lögmæti/pólitískur fýsileiki tækisins (e. Legitimacy and political feasibility) 

Með því að máta einstök stjórntæki við þau viðmið  sem listuð   eru upp hér að framan er 

hægt að meta nokkuð vel hvernig þau henta í hverju viðfangsefni fyrir sig.  

Skoðun á markvirkni stjórntækis sýnir hversu  vel stjórntækið er líklegt til að henta þeim 

markmiðum sem stjórnvöld hafa sett sér og við þær aðstæður sem fyrir hendi eru. Skilvirknin 

er skoðuð til að leggja mat á hversu hagkvæm sú leið, sem er til skoðunar, er við að hrinda í 

framkvæmd áformum stjórnvalda. Með því að skoða jöfnuð eða jöfnunaráhrif stjórntækis er 

unnt að sjá að hve miklu leyti stjórntækið tryggir jafnan aðgang allra að gæðum sem eiga rétt 

á þeim eða aðgang þeirra sem þurfa mest á gæðunum að halda, samkvæmt ákvörðun og 

stefnu stjórnvalda. Framkvæmanleiki vísar til þess  hversu einfalt eða flókið það er fyrir 

stjórnvald að nýta stjórntæki til að ná fram markmiðum sínum. Lokaviðmiðið er síðan 

lögmæti/pólitískur fýsileiki þess að nota viðkomandi stjórntæki, þ.e. hvernig gengur að 

rökstyðja og réttlæta notkun stjórntækis sem til umfjöllunar er (Salamon 2002).    

Seinna þrepið í flokkun stjórntækjanna er flokkun eftir einkennum sem gefa til kynna 

hvernig stjórntækið sem um ræðir nýtist við úrlausn þess verkefnis sem leysa þarf af hendi. 

Einkennin fjögur eru: 

- Þvingun (e. Coercion) 

- Bein íhlutun eða afskipti (e. Directness) 

- Sjálfvirkni (e. Automaticity) 

- Sýnileiki (e. Visibility) 

Áhrif þessara einkenna eru mæld í þremur stigum, það er lítil, miðlungs og mikil áhrif.  

Eins og áður segir þá leggur Salamon til að til viðbótar virkniviðmiðum sé að auki skoðað 

hversu mikil áhrif einkennin fjögur hafa við beitingu þess stjórntækisins sem um ræðir. 

Tilgangurinn er að stjórnvöld átti sig sem best á því hvaða áhrif stjórntækin hafa og hversu 

vænleg þau eru til að koma í framkvæmd þeim verkefnum eða markmiðum sem stjórnvöld 
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æskja hverju sinni. Þvingun mælir að hve miklu leyti stjórntækið heftir eða hamlar hegðun 

einstaklinga eða hópa, eða hvort það er einvörðungu hvetjandi eða letjandi.  Annað 

einkennið, bein afskipti, mælir að hve miklu leyti sá sem fyrirskipar/heimilar/fjármagnar eða á 

frumkvæði að verkefni hefur afskipti af framkvæmd þess. Það þriðja, sjálfvirkni, mælir að hve 

miklu leyti stjórntækið nýtir þá stjórnunarinnviði sem þegar eru fyrir hendi í stað þess að þurfa 

að setja upp nýtt stjórnkerfi. Fjórða og síðasta einkennið, sýnileiki, mælir að hve miklu leyti 

þau bjargráð (kostnaður) sem notuð eru til að virkja stjórntækið eru sýnileg í 

fjárhagsáætlunum stjórnvalda og endurskoðunarferlum (Salamon 2002). 

 

3.3 Umfjöllun um þau stjórntæki sem til greina koma 

Þegar eiginleikar opinberra stjórntækja eru metnir með hliðsjón af því úrlausnarefni sem 

skoðað er í þessari ritgerð, þ.e. hvaða stjórntæki henta til að koma á opnum aðgangi að 

rannsóknargögnum sem verða til í rannsóknum sem kostaðar eru af opinberu fé, virðist 

rökrétt að beina sjónum að tveimur stjórntækjum. Þau stjórntæki eru styrkir og 

þjónustusamningar.   

Styrkir verða fyrir valinu vegna þess að þeir eru taldir skilvirkt stjórntæki til að koma á eða 

viðhalda starfsemi sem stjórnvöld telja mikilvæga, en vilja ekki stýra sjálf. Styrkjum er iðulega 

úthlutað á samkeppnisgrunni, til afmarkaðrar starfsemi og þeir eru tímabundnir. Rökin fyrir 

þessari niðurstöðu eru einnig þau að fyrir eru í landinu styrkjakerfi sem rannsakendur hafa 

aðgang að og fá styrki úr, svo sem á vegum Rannís og háskólanna í landinu.  

Þjónustusamningar teljast heppilegir þegar stjórnvöld vilja að þriðji aðili njóti þjónustu, en 

ekki er talið hagkvæmt að stjórnvaldið sjálft sinni henni. Þjónustusamningar nýtast vel þar 

sem hægt er að virkja hagkvæmni markaðarins  í stað þess að stofna til nýs ríkisrekstrar.  Þá 

getur útvistun af þessum toga aukið samstarf milli geira samfélagsins. Nú þegar eru starfandi 

í landinu stofnanir sem sinna svipuðum verkefnum og hér um ræðir, það er að vinna með 

gögn, gera þau aðgengileg og varðveita þau til framtíðar. Vel mætti hugsa sér að þær gætu 

aukið sérhæfðri þekkingu við mannauð sinn til að sinna þeim nýju verkefnum sem verða til 

með þjónustusamningum. Þannig mætti komast hjá því að setja á fót nýja starfsemi sem 

héldi utan um verkefnið. 

3.4 Styrkir 

Markmiðið með styrkveitingum, en hér er sjónum beint að s.k. verkefnastyrkjum, er 

iðulega að efla starfsemi/athafnir sem fyrir er á því sviði sem til umfjöllunar er eða koma af 

stað einhverri nýrri starfsemi/athöfnum sem styrkveitandi telur til hagsbóta fyrir það svið 

samfélagsins sem hann starfar á. Styrkir eru þannig hvetjandi stjórntæki  sem stjórnvöld geta 

nýtt til að ýta undir framþróun og nýsköpun á sviðum sem þau vilja efla. Styrkir eru iðulega 
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veittir á samkeppnisgrunni, um þá þarf að sækja  og þeir eru tímabundnir.  Skilyrðin fyrir því 

að fá úthlutað styrk eru þá fremur þröngt skilgreind og ljóst til hvers er ætlast af þeim sem 

þiggur hann. Þá kemur fram hjá Beam og Conlan  í Tools of Government, kafla 11, að í 

seinni tíð hafi  orðið algengara að í skilmálum styrkja séu sett inn ákvæði sem styrkþegar 

verða að uppfylla, s.s. varðandi umhverfisþætti, launagreiðslur skv. samningum á markaði, 

jafnréttisákvæði o.fl.  

Vel má hugsa sér að ákvæði um afhendingu rannsóknargagna sé bætt inn í skilmála. Þó 

styrkveitandi geti haft yfirsýn yfir nýtingu styrkjanna með ýmsum hætti, svo sem ákvæðum 

um bókhaldsendurskoðun, skýrslugjöf og áskilnaði um mótframlag styrkþega, þá er samband 

á milli styrkþega og styrkveitanda alltaf mun lausara í reipum en t.d. þegar um 

þjónustusamning er að ræða þar sem skilgreint er hvaða vara eða þjónusta á að koma í stað 

fjárframlags. Styrkveitandi stjórnar ekki styrkþega, eða hans vinnu. Styrkir eru enn fremur 

þess eðlis að þá þarf ekki að endurgreiða eins og lán, og þá felur styrkur ekki í sér þá kvöð 

að viðtakandi þurfi að skila styrkveitanda einhverri afurð, eins og þegar um 

viðskiptasamninga er að ræða. Styrkir geta leitt ólíka aðila saman til að vinna að 

sameiginlegum hagsmunamálum. 

 Pólitísk álitaefni er varða styrki tengjast fremur svo kölluðum pakkastyrkjum og varða þá 

svo samanknýtt hagmunabandalög  að erfitt reynist að vinda ofan af þeim eða breyta kerfinu 

en mörg dæmi eru um slíkt í Bandaríkjunum eins og fram kemur hjá Salamon. En hin 

pólitísku álitamál er varða styrki, samsetningu þeirra og úthlutun, sem útlistuð eru í Salamon, 

eiga minni skírskotun hérlendis, þó færa megi rök fyrir því að t.d. styrkjakerfi landbúnaðarins 

megi heimfæra upp á þá umfjöllun að hluta. 

Þau stjórnunarlegu vandamál sem helst hafa verið rædd varðandi styrkjakerfi eru að of 

mikil pólitísk afskipti hafi skekkt myndina. Þar er t.d. átt við að ómarkviss aðferðafræði hafi 

stuðlað að því að styrkjum hafi verið beint til svæða sem e.t.v. hafi ekki uppfyllt skilyrði fyrir 

styrkveitingu. Þá er talsvert gert úr skorti á yfirsýn og eftirliti hjá þeim opinberu aðilum sem 

úthluta styrkjum og að stjórnunarkostnaður í slíku kerfi sé hár vegna þess hversu margir 

koma að hverjum styrk. Þá er einnig talsvert rætt um að markmiðum sé ekki náð og að 

verulegum annmörkum sé háð að meta árangur styrkja (Beam og Conlan 2002). 

Framangreind umfjöllun um pólitísk álitamál á að takmörkuðu leyti við hérlendis þegar 

horft er til styrkjakerfis rannsókna í landinu. Vel skilgreindir umsóknarferlar og faglegt mat 

styrkumsókna eiga að koma í veg fyrir að t.d. pólitískir hagsmunir ráði för við úthlutun. Einu 

afskiptin sem pólitísk stjórnvöld gætu haft væru að merkja styrkfé vissum rannsóknar- eða 

fræðasviðum eða tegundum verkefna en eftir sem áður væri umsóknarferill og mat umsókna 

í fyrirfram skilgreindum og faglegum farvegi. 
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3.4.1 Styrkir sem stjórntæki 

En hvernig virka þá styrkir sem stjórntæki? Hér verður farið aftur í smiðju Salamon og 

stjórntækið styrkir skoðað í ljósi þeirra virkniviðmiða og einkenna sem kynnt voru hér að 

framan til að meta hversu vel styrkir henta til að ná fram markmiðum um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum.  

Í fyrsta lagi er markvirkni stjórntækisins umdeilanleg vegna lauslegs sambands 

styrkveitanda við styrkþega. Þó má segja að sértækir styrkir til rannsókna og nýsköpunar hafi 

haft mikil áhrif varðandi framþróun vísinda og þekkingar og þannig henti stjórntækið til að ná 

fram þeim markmiðum stjórnvalda. Í öðru lagi hefur skilvirkni stjórntækisins almennt verið 

talin lítil við að ná markmiðum stjórnvalda, m.a. vegna sjóðsleka. Þá hefur í þriðja lagi 

jöfnuður/jöfnunaráhrif stjórntækisins almennt verið talin mjög lítil þar sem styrkjum er dreift of 

víða, en kannski ekki eftir þörfum. Hvað varðar styrki til rannsókna og nýsköpunar er þó 

líklegt að jöfnunaráhrifin séu eitthvað meiri, þar sem oftast er um samkeppnisstyrki að ræða 

og meiri líkur á að styrkir fari í þau verkefni sem talin eru þörf, samkvæmt stefnu stjórnvalda.  

Í fjórða lagi telst framkvæmanleiki stjórntækisins og ábyrgð eða fyrirsvar fremur lítið. Almennt 

er sveigjanleiki mikill og margir sem koma að kerfinu sem geta þá vísað ábyrgð annað. Þó 

má telja líklegt að s.k. sértækir styrkir skori hærra en almennir styrkir þar sem þeir sértæku, 

s.s. styrkir til vísindarannsókna, eru skilgreindir þrengra. Hvað varðar fimmta viðmiðið um 

lögmæti/pólitískan fýsileika tækisins þá hefur það verið talið frekar mikið og pólitískur 

stuðningur við styrki talsvert meiri en t.d. bein afskipti.  

Til að skoða enn nánar eiginleika stjórntækisins verður nú farið yfir hvernig það kemur út 

samkvæmt þeim einkennum sem Salamon leggur til og áður hefur verið fjallað um.  Eins og 

fram kom hér að framan þá erum við að ræða um fjögur einkenni og er mælikvarðinn  lítil, 

miðlungs eða mikil áhrif. 

Fyrsta einkennið til skoðunar er þvingun. Hún verður að teljast lítil þar sem styrkir eru 

annars vegar, þar sem þeir miða að því að hvetja til hegðunar og/eða athafna, en ekki að 

hamla gegn þeim. Áhrif annars einkennisins, beinnar íhlutunar eða afskipta, hljóta að teljast 

lítil þar sem bein aðkoma þess sem veitir styrkinn að sjálfri framkvæmd verkefnisins er 

hverfandi. Þó skal nefna hér að skilyrði sem fylgdu styrkveitingu, og nefnd eru dæmi um hér 

að framan, væri hægt að túlka sem einhvers konar afskipti/íhlutun. Þegar litið er til áhrifa 

þriðja einkennisins sem til skoðunar er, þ.e. sjálfvirkni, þá hlýtur það að teljast hafa mikil áhrif 

þar sem styrkveitandi er ekki að stofna nýtt stjórnkerfi eða stofnun, heldur að beina 

fjármunum til einstaklinga eða inn í stjórnunareiningar sem þegar eru fyrir hendi. Áhrif fjórða 

einkennisins, sýnileika, eru mikil þar sem styrkir eru yfirleitt sýnilegir í fjárlögum og 

fjárhagsáætlunum og ársreikningum rannsóknasjóða. Þá má nefna að stórir styrkir verða oft 

fréttaefni og þannig sýnilegir almenningi.  
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Samkvæmt viðmiðum Salamon sem notuð eru þá virðast styrkir við fyrstu sýn ekki skora 

hátt. En þá er þess að gæta að þar er kannski frekar verið að fjalla um styrkveitingar sem eru 

minna skilgreindar en þær styrkveitingar til vísindarannsókna sem hér eru til umræðu, þar 

sem strangur umsóknarferill og mat fer fram. Þá skal þess getið hér að háskólar og 

rannsóknastofnanir hafa mjög víða sett upp innan sinna vébanda umsjónarkerfi eða 

stjórnkerfi rannsókna, sem þá heldur utan um þær styrkveitingar sem rannsakendur innan 

skólanna fá og víða tengist styrkjaöflun beint inn í framgangskerfi innan skólanna (Beam and 

Conlan 2002). Þegar litið er til einkenna stjórntækjanna þá kemur í ljós að bæði sýnileiki 

gagnvart almenningi og sjálfvirkni teljast mikil, en þvingunaráhrif og bein afskipti lítil. Þessar 

niðurstöður varðandi einkenni má segja að bæti það sem á vantar í viðmiðum varðandi virkni 

stjórntækisins. Því er niðurstaðan sú að þegar um er að ræða vísindarannsóknir, sem yfirvöld 

ættu ekki að hafa bein afskipti af, þá henti stjórntækið styrkir einkar vel fyrir stjórnvöld til að 

ná fram markmiðum um rannsóknir, framþróun og nýsköpun. 

3.5 Þjónustusamningar 

Þjónustusamningur er það stjórntæki sem stjórnvöld nýta þegar þjónustu er útvistað. Gera 

þarf greinarmun á viðskiptasamningum, þar sem stjórnvald er yfirleitt að kaupa vörur eða 

þjónustu til eigin nota, og þjónustusamningum, þar sem stjórnvald gerir samninga við þriðja 

aðila um að inna af hendi þjónustu sem er á ábyrgð eða verksviði stjórnvaldsins að veita, sbr. 

kafla 3.1 hér að framan. Stjórnvöld gera þá samning við þriðja aðila um að sinna verkefninu. Í 

samningnum er tekið fram hvað þjónustan á að fela í sér, t.d. gæða- og öryggiskröfur, hvað á 

að koma út úr henni, tímamörk samnings  og við hvaða verði þjónustan er veitt. Innihald 

samningsins er að mestu leyti skilgreint af verkkaupa, þ.e. stjórnvaldinu, enda hefur það 

ákvörðunarvaldið um hversu nákvæmlega það skal skilgreint. Með gerð þjónustusamnings, 

þ.e. útvistun verkefnis, kemst stjórnvaldið hjá því að setja á stofn nýja einingu eða stofnun til 

að sinna verkefninu. Þessi utanaðkomandi aðili getur í raun verið hver sem er, s.s. 

einstaklingur, félagasamtök, stofnanir, sveitarfélög o.s.frv. Þessi aðili þarf þó að uppfylla þær 

kröfur sem gerðar eru um verkefnið og þær kröfur eru settar fram  í samningnum um 

þjónustuna.  

Í fræðilegri umræðu DeHoog kemur fram að þjónustusamningar séu oftast notaðir þegar 

um markaðsbrest er að ræða og  talið er óhagkvæmt fyrir ríkið að setja upp nýja starfsemi. 

Þá eru markaðsöflin virkjuð í þeim tilgangi að ná fram hagkvæmni og um það rætt að 

einkaaðilar kunni að hafa aðrar leiðir og möguleika til að draga úr kostnaði en hið opinbera.  

Ef fyrir á vellinum eru aðilar sem hafa þekkingu og reynslu í að sinna viðkomandi starfsemi 

þá er líklegra að þeir hafi til að bera meiri sveigjanleika til að bregðast við breyttum 

aðstæðum. Einnig auki þessi aðferð sveigjanleika stjórnvalda þar sem þau geti breytt 

þjónustustiginu með því að breyta skilgreiningum í samningi. Útvistun verkefnisins skapi þá 
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meiri sveigjanleika og möguleika á að virkja tengsl þvert á samfélagsgeira (DeHoog og 

Salamon 2002). 

Áður en ákveðið er að nýta þjónustusamninga í því skyni að sinna ábyrgðarhlutverki 

stjórnvalds þarf að skoða vel það umhverfi sem ríkir á þeim markaði sem unnið er á. DeHoog 

telur upp fimm atriði á bls. 328 í Salamon sem skoða þarf áður en ákveðið er að nýta 

stjórntækið þjónustusamninga. Í fyrsta lagi, er samkeppni og val milli aðila raunverulegt á 

þeim markaði sem um ræðir? Í öðru lagi, eru fyrir á markaðnum aðilar sem njóta trausts og 

hafa yfir að ráða sérþekkingu og stjórnunarhæfni sem hentar verkefninu? Í þriðja lagi, hefur 

stjórnvaldið sjálft nægilegar upplýsingar um eða sérþekkingu á verkefninu, markaðnum eða 

þeim sem njóta eiga afraksturs verkefnisins? Í fjórða lagi, hefur stjórnvaldið næg bjargráð til 

að stýra samningsferli og samningi vel? Og í fimmta og síðasta lagi, eru einhver lagaákvæði 

eða stjórnunarleg vandkvæði sem hindra notkun stjórntækisins?  Í þessum fimm atriðum hér 

að ofan má segja að snert sé á þeim vanda sem getur fylgt útvistun verkefna, það er 

umboðsvandanum sem felst í því að láta aðilum, sem ekki hafa þegið vald sitt eftir 

lögformlegum leiðum, eftir að sinna verkefnum sem kostuð eru af opinberu fé og eiga að 

sinna þörfum sem stjórnvöld bera ábyrgð á að uppfylla.  

Almennt má segja að þau verkefni henti vel til útvistunar sem fela í sér að auðvelt er að 

skilgreina þær kröfur sem á að uppfylla og þekking og geta til að leysa verkefnið af hendi sé 

til staðar hjá bjóðendum. Þau verkefni henta síður til útvistunar þar sem erfitt reynist að 

skilgreina kröfurnar nákvæmlega og líkur eru á að samkeppni á sviðinu séu litlar. Þannig er 

það lykilatriði að skilgreina vel þá þjónustu sem veita skal. 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að bjóða út eða útvista verkefni má segja að til 

greina komi þrjár megintegundir samninga. Ákvörðun um val samningstegundar hvílir að 

mestu leyti á því hvernig umhorfs er á markaðnum, þ.e. hvort margir eða fáir aðilar séu virkir 

og líklegir til að geta sinnt verkefninu. Þegar margir aðilar koma til greina, óvissa er lítil og 

bjargráð næg, er yfirleitt mælt með samkeppnissamningi (e. competitive contracting), þar 

sem óskað er eftir formlegum tilboðum bjóðenda. Þegar markaður er lítill og fáir virkir aðilar á 

markaði, er fremur mælt með samningsumleitunum (e. negotiated contracting). Þá er völdum 

aðilum boðið að leggja inn tilboð sem síðan er unnið úr í útfærslu samnings. Þriðja aðferðin 

er síðan svokallaðir samvinnusamningar (e. cooperative contracting) sem er gjarnan notuð 

við endurnýjun samninga þar sem traust og gott samstarf hefur tekist með aðilum.  

Ýmis pólitísk álitaefni fylgja samningum um útvistun. Þeirra á meðal er spurningin um 

hvað gerist ef framkvæmdaaðilinn bregst, sinnir ekki verkefninu sem skyldi eða kostnaður 

eykst. Hvar stendur stjórnvaldið þá og hvar standa þeir sem njóta eiga þjónustunnar gagnvart 

framkvæmdaaðilanum?  Ef fáir aðilar eru á markaði er erfiðara að fá annan aðila að verkinu 

og þá má segja að stjórnvaldið geti orðið of háð framkvæmdaaðilanum. Nákvæm skilgreining 
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ábyrgðar í samningi og viðurlög við vanefndum er líklega sú leið sem stjórnvaldið getur farið 

til að tryggja sig sem best gagnvart samningsrofi. En aðstæður geta líka breyst, notendum 

þjónustu getur fjölgað eða fækkað og nýjar þarfir geta komið upp sem enginn sá fyrir. Þá 

getur ný tækni komið fram á sjónarsviðið sem í framtíðinni getur auðveldað veitingu þjónustu, 

en kostar fjármagn að innleiða. Slík atriði sem þessi þarf að hafa í huga og gera ráð fyrir að 

setja í farveg í samningum (DeHoog og Salamon 2002). 

 

3.5.1 Þjónustusamningar sem stjórntæki 

Hér fer á eftir nánari umfjöllun um hvernig þetta stjórntæki, þjónustusamningar, virkar sem 

stjórntæki almennt. Aðferðin sem notuð verður er sú sama og við mat á stjórntækinu styrkir, 

þ.e. skoðuð verða virkniviðmiðin fimm ásamt þeim fjórum einkennum sem kynnt voru í kafla 

um eiginleika stjórntækja, til að meta hversu vel stjórntækið hentar til að ná fram markmiðum 

um opinn aðgang að rannsóknargögnum. 

Í fyrsta lagi er skoðuð markvirkni stjórntækisins, sem almennt er erfitt að meta þar sem 

notkun þess er mjög breytileg og margvíslegir þættir koma inn, meðal annars vegur þar mjög 

þungt hvaða skilyrði eru sett inn í samninginn. Í öðru lagi er erfitt að meta skilvirkni eða 

hagkvæmni stjórntækisins af sömu ástæðum og um getur hér að ofan, það er hversu 

nákvæmar skilgreiningar eru skrifaðar inn í samninginn. Í þriðja lagi telst jöfnuður og 

jöfnunaráhrif stjórntækisins mikil og fela í sér möguleika til að sníða samningsákvæði um 

úrræði vel að þörfum þeirra sem eiga að njóta. Í fjórða lagi er skoðaður framkvæmanleiki 

þess sem er þó nokkur en hlýtur þó að takmarkast af ákvæðum og skilyrðum samnings sem 

gerður er. Í fimmta og síðasta lagi er um að ræða lögmæti/pólitískan fýsileika stjórntækisins 

sem telst mikill og það talið geta aukið stuðning við hópa sem standa höllum fæti gagnvart 

stjórnkerfinu. 

Til að skoða enn nánar eiginleika stjórntækisins þjónustusamningar verður nú farið yfir 

þau einkenni sem Salamon leggur til og áður hefur verið fjallað um.  Eins og fram kom hér að 

framan þá erum við að ræða um fjögur einkenni og er mælikvarðinn  lítil, miðlungs eða mikil 

áhrif. 

Fyrsta einkennið til skoðunar er þvingun, sem telst almennt lítil þegar litið er til þeirra sem 

þiggja eiga þjónustuna. En ef litið er til viðsemjenda má segja að áhrifin geti verið mikil, m.a. 

vegna sérstakra krafna um t.d. búnað, skýrslugerð, málsmeðferð o.þ.h. Annað einkennið er 

bein íhlutun eða afskipti, sem eru lítil, enda þjónustusamningar í eðli sínu óbeint stjórntæki. 

Þó getur stjórntækið tekið einhver einkenni beinna afskipta ef um viðvarandi 

viðskiptasamband verður að ræða. Þá mætti einnig færa rök fyrir því að það sé einhver 

íhlutun þar sem stjórnvaldið skilgreinir hvaða þjónustu skal veita. Þegar horft er til áhrifa 

þriðja einkennisins, sjálfvirkni, teljast þau áhrif  að forminu til mikil, en þar sem 
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framleiðsla/veiting þjónustunnar á sér iðulega ekki stað á frjálsum markaði þá verður 

sjálfvirknin líklega minni en formið gerir ráð fyrir. Áhrif fjórða og síðasta einkennisins, 

sýnileika, teljast frekar mikil enda koma fjárútlát vegna samninganna fram í fjárlögum og 

ríkisreikningum. Þá eru þjónustusamningar oftar en ekki kynntir sérstaklega og þurfa jafnvel 

samþykki kjörinna fulltrúa. Þó er alltaf fyrir hendi sá möguleiki að almenningur átti sig ekki á 

að viðkomandi þjónusta sé kostuð af opinberu fé.  

Samkvæmt þeim viðmiðum sem notuð eru þá virðist erfitt að meta þjónustusamninga 

almennt þar sem innihald og ákvæði samninganna skiptir svo miklu máli. Þó má segja með 

nokkru öryggi að lögmæti og jöfnunaráhrif þjónustusamninga séu mikil. Erfiðara er að kveða 

upp úr með markvirknina en óhætt er þó að segja að þegar útfærsla samnings tekst vel þá 

ætti markvirkni tækisins að vera mikil. Þegar einkennin eru skoðuð kemur í ljós að almennt er 

þvingun og íhlutun talin lítil enda stjórntækið í eðli sínu óbeint tæki til að ná fram markmiðum 

stjórnvaldsins. Þó hlýtur hvort tveggja að aukast eftir því sem samningar verða nákvæmar 

útfærðir og kröfur ítarlegri. Bæði sýnileiki og sjálfvirkni teljast mikil en sýnileikinn geti þó orðið 

minni en efni standa til þar sem almenningur gerir sér ekki alltaf grein fyrir hver í raun 

fjármagnar verkefni. 

 

Stjórntækin sem verða fyrir valinu, ef stjórnvöld ákveða að vinna að því markmiði að opna 

aðgang að rannsóknargögnum, þurfa að ráða við verkefnið án þess að til komi óheyrilegur 

viðbótarkostnaður og án þess að verða of íþyngjandi fyrir rannsakendur.  Í umræðukafla 

ritgerðarinnar verða rædd nánar þau atriði sem þarf að skoða sérstaklega í þessu tilliti. Þá 

verður þeirri spurningu svarað hvort þau stjórntæki sem hér hafa verið skoðuð sérstaklega 

henti til verksins og hvernig mætti hugsanlega koma verkefninu í farveg.  
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4 Viðtöl við íslenska vísindamenn og viðmælendur í stjórnsýslu 
   

Í tengslum við skoðun á því hvaða stjórntæki henti til innleiðingar á opnum aðgangi að 

rannsóknargögnum er gagnlegt að fá einhverja sýn inn í þær hugmyndir sem íslenskt 

fræðasamfélag hefur um verkefnið, enda fræðasamfélagið sjálft mikilvægasti hlekkurinn í 

verkefninu. Að sama skapi þótti gagnlegt að kanna hvaða viðhorf væru til málsins innan 

stjórnsýslu hins opinbera og háskóla. Til að ná fram almennum viðhorfum rannsakenda og 

aðila í stjórnsýslu íslensks fræðaumhverfis til opins aðgangs að rannsóknargögnum voru 

viðtöl notuð sem rannsóknaraðferð eins og nánar er lýst í kafla 1.1 Aðferðafræði. Viðtölin 

voru hálfstöðluð að því leyti að leitast var við að láta samtalið flæða þannig að spurningunum 

var ekki alltaf svarað í þeirri röð sem getið er hér fyrir neðan né orðaðar nákvæmlega á þann 

hátt. Í þessum kafla verða svörin við spurningunum tekin saman og tiltekin helstu atriði sem 

fram komu. Spurningarnar sem lagt var upp með í viðtölunum voru eftirfarandi: 

1. Hver er staðan í þinni vísindagrein varðandi opinn aðgang að rannsóknargögnum? 

2. Hverja telur þú vera helstu kosti opins aðgangs að rannsóknargögnum? 

3. Hverja telur þú vera helstu galla opins aðgangs að rannsóknargögnum? 

4. Hvernig sérðu fyrir þér að opnum aðgangi að rannsóknargögnum verði komið á á Íslandi? 

5. Ætti að koma upp einu varðveislusafni fyrir rannsóknargögn eða fleiri? 

. 

4.1 Opinn aðgangur: Staðan 

Fyrsta spurningin var til þess fallin að fá viðmælanda til að horfa yfir sitt vísindasvið og 

íhuga almennt hvernig umræða um opinn aðgang að rannsóknargögnum er stödd á hans 

fræðasviði og einblína ekki strax á eigin afstöðu. 

Sammerkt með öllum viðmælendum var að staðan varðandi umræðu um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum væri nánast ekki hafin innan rannsóknaumhverfisins á Íslandi, það er að 

segja formleg umræða. Á það við um vísindasamfélagið sjálft sem og stjórnsýslu rannsókna. 

Hjá nokkrum viðmælenda kom fram að það væri eðlilegt að Ísland væri eitthvað á eftir 

nágrannalöndunum í umræðunni um svo viðamikið viðfangsefni því hér skorti mannafla og 

sérþekkingu. Jafnframt kom fram að það yrði til þess að íslendingar gætu notfært sér 

undirbúningsvinnu og jafnvel forðast mistök. Almennt má segja að í þeim greinum þar sem 

menn stunda frekar einyrkjarannsóknir telji menn að umræðan sé skemmra á veg komin en í 

þeim greinum sem rannsakendur eru meira í samstarfsverkefnum með öðrum. Þó virtist það 

frekar eiga við um rannsóknir þar sem um erlent samstarf er að ræða en innlent.  

Þá kom skýrt fram í flestum viðtölunum að tækniframfarir síðustu áratuga hefðu gjörbreytt 

vinnuumhverfinu og leitt af sér hvata til samstarfs og samnýtingar gagna. Nefnd voru dæmi 

um íslenska gagnagrunna rannsóknargagna sem er búið að opna s.s. kosningarannsóknir 
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Ólafs Þ. Harðarsonar og ýmis gagnasöfn sem hægt er að sækja um að fá aðgang að eða 

gögn úr, t.d. gagnasöfn Hafrannsóknarstofnunar og Rannsókna og greiningar.  

Fram kom hjá nokkrum viðmælendanna að í umræðum um opinn aðgang innan þeirra 

vísindagreina kæmi fram að mjög mikilvægt væri að þannig væri gengið frá gögnum að 

hættan á að þau yrðu meðhöndluð í óheiðarlegum tilgangi væri takmörkuð sem mest. Þar var 

einkum átt við gögn sem aðilar á markaði gætu túlkað á þann hátt sem hentaði þeim í 

markaðssetningu á sínum vörum eða í málafylgju fyrir sínum viðskiptahagsmunum. Sú 

skoðun kom fram að af þessari ástæðu væri ekki skynsamlegt að galopna aðgang  að 

vissum gagnasettum þar sem það gæti þýtt afbökun niðurstaðna vísindarannsókna, þ.e. að 

gögn væru tekin úr samhengi og notuð til að svara spurningum sem þau í raun gætu ekki 

svarað.   

Í mörgum viðtölum kom fram að almennt væri í umræðunni talið ákjósanlegt að einhverjar 

aðgangstafir yrðu settar á gögn ef opna ætti aðgang að þeim. Þar voru helstu rökin að 

rannsakendum þyrfti að gefast nægur tími til að vinna úr sínum gögnum áður en öðrum yrði 

hleypt að. Einnig kom fram að líklega yrði um mismunandi tíma að ræða eftir fræðasviðum 

og tegundum rannsókna og talað um í því sambandi að langtímarannsóknir þyrfti líklega að 

skoða sérstaklega. Þá kom einnig fram að ef markmið með rannsóknum væri t.d. að fá 

einkaleyfi þá þyrfti að vera möguleiki á að hafa gögnin lokuð.  

Skýrt kom fram í nokkrum viðtölum að sú umræða sem þó eigi sér stað um opinn aðgang 

að gögnum hafi orðið í tengslum við rannsóknargögn sem vísindafólk ýmist lætur eftir sig við 

starfslok eða jafnvel við andlát á miðjum starfsaldri. Þar er bæði um að ræða umræðu um 

eignarhald, sem hefur orðið umdeilt, og síðan umræðu um varðveislu, hvar og hvernig á að 

varðveita og þá hver á að bera ábyrgð á varðveislunni og hver á að sjá um að gera gögnin 

tilbúin til varðveislu.  

Fram kom að söfnun gagna væri yfirleitt ekki fjármögnuð af rannsóknastyrkjum, þeir 

fjármögnuðu yfirleitt einungis úrvinnslu gagnanna sjálfra en ekki söfnun þeirra. Einnig kom 

fram hjá mörgum viðmælenda að það væri algengt að gögnum væri safnað í frítíma 

rannsakenda og þar af leiðandi þætti mörgum rannsakendum ekki sjálfgefið að stofnunin 

sem þeir störfuðu hjá ætti skýlausan rétt á gögnunum, hvort heldur við starfslok eða andlát. 

Sú skoðun kom einnig fram að mögulegt aðgengi vísindafólks að gögnum sé svo nátengt 

stöðu þeirra og tengslum við háskóla og/eða rannsóknastofnun að ekki sé hægt að skilja 

þannig á milli starfa á vinnutíma og frítíma. 
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4.2 Helstu kostir opins aðgangs að rannsóknargögnum 

Þegar þátttakendur voru beðnir að íhuga sérstaklega hverjir helstu kostir opins aðgangs 

væru, nefndu margir að opinn aðgangur gæti aflað nýrra tengsla við erlent fræðifólk og 

þannig eflt íslenskt fræðasamfélag. Þá kom einnig sterkt fram að sá möguleiki að geta rýnt 

rannsóknargögn, til að sannreyna þau og kanna hvort þau standi undir þeim niðurstöðum 

sem hafa verið settar fram, væri mjög jákvæður og þrýsti á rannsakendur að vanda 

vinnubrögð sín. Opnað væri á nokkurs konar gæðaprófun gagna og í framhaldinu ykjust 

almennt gæði rannsókna. Betra væri bæði fyrir vísindaiðkun almennt og samfélagið í heild 

sinni að fleiri hefðu tækifæri til að vinna úr gögnum, draga fram fleiri upplýsingar og jafnvel 

svara nýjum spurningum.  

Það væri siðferðilega og fjárhagslega eftirsóknarvert að nýta opinbert fé sem best með því 

að opna aðgang að gögnum. Að góð og vönduð gögn sem safnað hefði verið væru nýtt til 

hins ítrasta af færu vísindafólki.  

Þá kom einnig fram að ef gögn væru almennt gerð opin þá yrði til strúktúr í kringum þau í 

þar til gerðum gagnasöfnum. Þangað gætu rannsakendur leitað áður en lagt er í dýra 

gagnasöfnun til að sjá hvað væri þegar til og þannig væri byggt ofan á það sem þegar er til 

staðar. 

4.3 Helstu gallar við opinn aðgang að rannsóknargögnum 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að íhuga sérstaklega hverjir væru helstu gallar við 

það að opna aðgang að rannsóknargögnum þá nefndi enginn  þátttakendanna  neinn 

sérstakan, augljósa galla við opinn aðgang að rannsóknargögnum.  

Þeir nefndu hins vegar atriði sem þyrfti sérstaklega að huga að ef af yrði. Margir nefndu 

að viðbótarfjármagn þyrfti  að koma til þar sem það væri tímafrekt og yki kostnað að útbúa 

gögn þannig að aðrir gætu unnið með þau. Þá kom einnig skýrt fram, þegar rætt var um 

hugsanlega galla, að gæta þyrfti þess sérstaklega að þeir sem afla gagna fái einhverja 

umbun fyrir, bæði hvað varðar tilvísanir í viðkomandi rannsakanda sem og  inn í matskerfi 

háskólanna um framgang.  

Þá var einnig nefnt að hugsanlegur galli væri að fólk sem hefði ekki nægan 

kenningarlegan eða fræðilegan bakgrunn fengi aðgang að gögnum og mistúlkaði þau.  

Þá nefndu margir í tengslum við hugsanlega galla að persónugreinanleg gögn væru 

sérstakt úrlausnarefni, góð og örugg kerfi þyrfti til að gera slík gögn ópersónugreinanleg og 

þannig hæf í opinn aðgang.  

4.4 Opinn aðgangur að rannsóknargögnum: Framtíðarsýn 

Allir viðmælendur voru á þeirri skoðun að til að ná árangri væri nauðsynlegt að innleiða 

svona kerfi smátt og smátt, þ.e. að vísindamenn yrðu ekki þvingaðir til samstarfs. Boð og 
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bönn væru ekki rétta leiðin. Hvetja ætti vísindafólk til að opna aðganginn að sínum 

rannsóknargögnum og fylgjast síðan  með hvernig það væri gert.  

Margir nefndu að í umsókn um styrk ætti að hvetja fólk til að gera gögn opin, spyrja hvort 

rannsakendur hygðust gera það og þá hvernig og hvar. Þannig væri þessari hugsun plantað 

hjá vísindafólki. Rannsóknasjóðir eins og Rannís ættu að setja sér stefnu um opinn aðgang 

að rannsóknargögnum en gera jafnframt ljóst að það tæki langan tíma að koma henni á að 

fullu og að alltaf yrðu einhverjar aðgangstafir leyfðar vegna rannsóknarhagsmuna eða 

einhverra skilgreindra hagsmuna annarra, s.s. öryggishagsmuna.  

Rannsakendur nefndu allir að viðbótarfé þyrfti að koma til svo unnt væri að ganga þannig 

frá gögnum að hægt væri að vista þau og opna aðganginn. Einnig var nefnt að e.t.v. væri ein 

leiðin að greitt yrði fyrir aðgang, þó sú greiðsla yrði aldrei nema einhver málamyndagreiðsla 

sem ekki samsvaraði kostnaði við að útbúa gögnin til varðveislu.  

4.5 Varðveislusafn fyrir rannsóknargögn? 

Flestir viðmælenda voru sammála um það að eitt innlent gagnasafn/varðveislusafn fyrir öll 

rannsóknargögn væri kannski ekki fýsilegasti kosturinn og þyrfti að vega og meta vel. Úti í 

heimi væru ýmis almenn og sérhæfð varðveislusöfn sem unnt væri að vista gögn í og talið að 

með því að vista í þeim söfnum yrði vísindafólkið sjálft og rannsóknir þeirra sýnilegri. Vistun í 

þeim söfnum myndi gera íslensku vísindafólki auðveldara að finna samstarfsaðila og nýja 

styrki vegna nýrra rannsókna. Nokkrir nefndu að gott væri að koma upp einni vefgátt 

hérlendis þar sem hægt væri að komast í þau gagnasöfn erlendis og innanlands sem 

íslenskir vísindamenn vistuðu sín gögn hjá.  

Sú skoðun kom þó líka fram að það væri skynsamlegt að koma upp einu varðveislusafni 

hérlendis til að öruggt væri að stýring gagnanna og varðveisla væri undir stjórn innlendra 

aðila. Þá kom einnig skýrt fram hjá flestum að líklega þyrfti að koma upp varðveislusafni 

vegna gagna sem væru séríslensk og hefðu sértækt gildi fyrir þjóðina.  

Viðmælendur höfðu ekki mótaða skoðun á hver ætti að halda utan um íslenskt gagnasafn, 

hvort sem um væri að ræða eitt stórt almennt safn eða minna safn fyrir séríslensk gögn, en 

þar voru nefnd til sögunnar Rannís og háskólarnir í landinu. 

4.6 Samantekt 

Fram kom í viðtölunum að umræða um opinn aðgang að rannsóknargögnum væri mjög 

skammt á veg komin á Íslandi.  

Í hnotskurn má segja að viðhorf viðmælenda til opins aðgangs að rannsóknargögnum hafi 

verið jákvætt. Skýrt kom fram að framfarir í tölvutækni hafi gjörbreytt vinnuumhverfi í 

rannsóknum og opnað fyrir meira samstarf og möguleika á samnýtingu gagna. Með því að 

opna aðgang að gögnum yrði til skipulag í kringum þau sem auðveldaði rannsakendum að 
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kanna hvort nothæf gögn væru til áður en þeir leggðu í kostnaðarsama gagnaöflun. Reyndar 

var almennt viðhorf að einhverjar aðgangstafir þyrftu að vera leyfilegar til að rannsakendurnir 

hefðu nægt svigrúm til vinna sínar rannsóknir áður en aðrir fengju aðgang og var sérstaklega 

rætt um langtímarannsóknir í því tilliti. 

Hjá nokkrum kom fram sú skoðun að óvarlegt væri að galopna aðgang að vissum 

tegundum gagna, s.s. gögnum sem hægt væri að mistúlka í viðskiptalegum eða öðrum 

annarlegum tilgangi. Þá kom einnig fram viss ótti við að fólk sem ekki hefði nægilegan 

vísindabakgrunn gæti mistúlkað gögnin.  

Opinn aðgangur var talinn auka möguleika í erlendu rannsóknasamstarfi og efla þannig 

íslenskt vísindasamfélag. Þá kom fram að möguleikinn á að sannreyna gögn og niðurstöður 

væri jákvæður og honum fylgdi eins konar gæðaprófun. Einnig kom fram að með opnun 

gagna opnuðust möguleikar á að svara fleiri spurningum og draga fram nýjar upplýsingar.  

Betri nýting almannafjár með því að nýta betur þau gögn sem hefur verið safnað þótti 

eftirsóknarverð. 

Skýrt kom fram að auka þyrfti fjárframlög til rannsókna ef skylda ætti vísindamenn til að 

opna aðgang að rannsóknargögnum. Kostnaður við að útbúa gögnin til vistunar þannig að 

aðrir gætu unnið með þau væri mikill og gera þyrfti ráð fyrir honum í styrkveitingum. Þá er 

ljóst að rík krafa kom fram um að þeir sem afli gagna og opni aðgang að þeim fái einhverja 

umbun fyrir í tilvísunum og inn í framgangskerfi háskólanna. 

Nokkrir viðmælenda nefndu að eignarhald rannsóknargagna þyrfti að skýra. Þá komu fram 

skiptar skoðanir varðandi það hvort mögulegt væri að aðskilja eignarhald eða tilkall til gagna 

eftir því hvort þeim væri safnað í vinnutíma eða frítíma. Viðmælendur voru sammála um að 

setja ætti stefnu um opinn aðgang að gögnum hérlendis en það þyrfti líka að vera ljóst að 

innleiðing tæki tíma. Góð byrjun væri að hvetja til opnunar, boð og bönn væru ekki rétta 

leiðin. 

Viðmælendur voru sammála um að koma þyrfti upp íslensku varðveislusafni fyrir gögn 

sem hefðu sérstakt gildi fyrir Íslendinga og Ísland. Skiptar skoðanir voru um nauðsyn þess að 

byggja upp eitt stórt safn hérlendis þar sem þegar væru starfrækt öflug sértæk og almenn 

varðveislusöfn úti í heimi og með því að vista í þeim yrði íslenskt vísindafólk sýnilegra. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða gögn rannsóknarinnar skoðuð í ljósi fræðilegrar umfjöllunar um 

stjórntækin til að varpa ljósi á þá rannsóknarspurningu sem lagt var upp með, þ.e. hvaða 

stjórntæki henti til að koma á opnum aðgangi að rannsóknargögnum á Íslandi. Er umræðunni 

skipt í tvo hluta út frá þeim meginþemum sem í ljós komu. Í fyrsta lagi er fjallað um hvernig 

koma megi á opnum aðgangi  rannsóknargögnum og í öðru lagi er fjallað um hvernig byggja 

megi upp innviði sem nauðsynlegir teljast  til að koma á opnum aðgangi.  

5.1 Henta stjórntækin? 

Stjórntæki eru í raun aðferðir sem stjórnvöld nota til að koma í framkvæmd stefnumörkun 

sinni. Í kaflanum um stjórntæki hins opinbera hér að framan er farið yfir þau stjórntæki sem 

yfirvöld hafa helst yfir að ráða. Niðurstaða þess kafla er að þau stjórntæki sem helst komi til 

greina við að innleiða stefnumörkun um opinn aðgang að rannsóknargögnum séu styrkir og 

þjónustusamningar.  

Rökin fyrir þeirri niðurstöðu eru að í fyrsta lagi eru opinberir styrkir iðulega nýttir þegar 

stjórnvöld vilja hvetja til eða efla einhverja starfsemi í samfélaginu, án þess að ætlast sé til 

beinnar endurgreiðslu eða endurgjalds. Þá er fyrir í landinu styrkjakerfi hjá Rannís sem nýtt 

er til að efla og auka vísindastarf í landinu. Sjóðirnir eru samkeppnissjóðir sem úthlutað er úr 

eftir strangan matsferil umsókna.  

Stjórnvöld nýta sér gerð þjónustusamninga helst þegar leysa þarf af hendi verkefni sem 

talið er að aðrir en stjórnvaldið sjálft sé betur í stakk búið til að sinna og af meiri hagkvæmni. 

Þannig nýti stjórnvöld sér að fyrir á markaði eru aðilar sem búa yfir þekkingu og hæfni til að 

sinna verkefninu, nýti sér sveigjanleika sem í því felst og komist hjá því að setja á stofn nýja 

stofnun eða starfsemi.  

Eins og fram kemur í ritgerðinni skiptist viðfangsefnið í grófum dráttum í tvennt. Annars 

vegar leiðir til að koma í framkvæmd stefnu um opinn aðgang að rannsóknargögnum og hins 

vegar hvaða innviði eða starfsemi þarf til að taka við gögnunum. Góð stjórntæki mæta 

kröfum um kostnað og taka tillit til hugsanlegra íþyngjandi áhrifa á vísindamenn. 

5.2 Hvati til opins aðgangs 

Þegar skoðað er hvort styrkir henti til að innleiða stefnumörkun um opinn aðgang að 

gögnum þarf að skoða einkenni þeirra og meta áhrif stjórntækjanna. Í því skyni þarf að skoða 

hvað þarf að gera við þessi stjórntæki til að ná þeim markmiðum sem sett eru.  Til upprifjunar 

er gott að minna á helstu áhrif og einkenni stjórntækjanna sem lýst hefur verið hér að framan, 

en þar er um að ræða annars vegar markvirkni, skilvirkni, jöfnunaráhrif, framkvæmanleika og 

lögmæti eða pólitískan fýsileika og hins vegar þvingun, íhlutun, sjálfvirkni og sýnileika. 
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Eins og fram kom í fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar um stjórntækin þá teljast styrkir 

almennt ekki vera mjög markviss eða skilvirk tæki til að koma  stefnu stjórnvalda í 

framkvæmd.  Sama gildir um framkvæmanleika og jöfnunaráhrif. Þar sem auðvelt á að vera 

að færa rök fyrir styrkjum og meiri stuðningur er við þá en bein afskipti stjórnvalda þá telst 

lögmæti eða pólitískur fýsileiki vera mikill. Almennt séð virðast því styrkir ekki skora hátt 

þegar kemur að því að ná fram markmiðum stjórnvalda. 

Þeir styrkir sem til umfjöllunar eru í þessari ritgerð eru styrkir til vísindarannsókna. Þeir 

styrkir eru veittir til að efla vísindi, framþróun og nýsköpun í samfélaginu og eru 

samkeppnisstyrkir. Eins og fram hefur komið þá lúta þess háttar styrkir þeim lögmálum að 

umsóknarferill er strangur og hlutlægt mat fer fram á öllum umsóknum, sem þurfa að uppfylla 

þau skilmerki sem sett eru og falla undir viðmið sem sett eru fram. Þegar skoðað er hvað 

stjórnvöld geta gert til að stjórntækið hjálpi til við að markmið þeirra náist, þ.e. um opinn 

aðgang, þá er ljóst að það þarf að beita aðferðum sem auka markvirkni og skilvirkni. Inn í 

skilyrði fyrir styrkveitingu þarf að koma ákvæði sem skuldbindur styrkþega til að framfylgja 

þeim vilja stjórnvaldsins að opna aðgang að rannsóknargögnum Í þessu tilfelli væri þá um að 

ræða að skilyrði yrði sett inn í úthlutunarskilmála þess efnis að styrkþegi skuldbindi sig til að 

veita aðgang að rannsóknargögnum sínum. Þannig gætu stjórnvöld tryggt að unnið yrði að 

markmiðum um opinn aðgang, og þ.a.l. betri nýtingu fjármagns með því að opna fyrir 

endurnýtingu gagna og möguleika á að staðreyna niðurstöður. Með slíkum skilyrðum myndi 

skilvirknin einnig aukast að mínu mati. Jöfnunaráhrif vísindastyrkja hljóta að teljast meiri en 

almennra styrkja, því umsóknarferill og matskerfi vísindastyrkjakerfisins er mjög vel skilgreint. 

Þá eru markmið kerfisins jafnframt mjög skýr og þ.a.l. möguleikarnir á að styrkir rati til þeirra 

sem þörf er að styrkja samkvæmt stefnu stjórnvalda. Framkvæmanleiki sértækra styrkja, eins 

og styrkja til vísindarannsókna, hlýtur að teljast eitthvað meiri en almennra styrkja, m.a. 

vegna þess að möguleikar til að skilgreina kröfur eru meiri. Hvað varðar lögmæti þá teljast 

styrkir almennt hafa mikið lögmæti og á það einnig við um sértæka styrki til vísindastarfsemi. 

Stjórnvöld eiga auðvelt með að rökstyðja fjárútlát til stuðnings rannsóknum og nýsköpun, 

enda byggja framfarir í samfélaginu á slíkri starfsemi. 

Þannig er það skoðun höfundar að þó styrkir almennt skori ekki hátt, þegar virkniviðmið 

stjórntækja eru skoðuð, þá sé eðli samkeppnisstyrkja til vísindastarfsemi og rannsókna á 

þann veg að þeir uppfylli frekar þessi viðmið vegna þeirrar stífu umgjarðar sem um þá er sett. 

Í upphafi þessa kafla voru nefnd til sögunnar þau einkenni sem notuð eru til að lýsa því 

hversu vel stjórntæki henta, þ.e. einkenni þvingunar, beinnar íhlutunar, sjálfvirkni og 

sýnileika. Tilgangurinn með því að skoða þessi einkenni styrkja er að stjórnvöld átti sig sem 

best á því hvaða áhrifa megi vænta af beitingu þeirra og hversu vel þau eru fallin til að koma 

markmiðum stjórnvalda til framkvæmda. Eins og fram kom í fræðilegri umfjöllun hér að 
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framan telst almennt lítil þvingun samfara styrkveitingum, enda miða þær að því að hvetja til 

athafna en ekki hamla gegn þeim. Sama gildir um bein afskipti. Sjálfvirkni stjórntækisins telst 

mikil, enda er með því unnið að markmiðum stjórnvalda með því að beina fjármunum til 

einstaklinga eða stofnana sem fyrir eru, en ekki verið að stofna til nýrrar opinberrar starfsemi. 

Fjórða og síðasta einkennið til skoðunar er sýnileiki. Sýnileiki styrkja telst almennt mikill þar 

sem gerð er grein fyrir þeim í fjárlögum og fjárhagsáætlunum rannsóknasjóða. 

Þegar ofangreind einkenni eru skoðuð, með það í huga að setja þurfi ákvæði um opinn 

aðgang að rannsóknargögnum inn í skilmála um styrkveitingar, þá má færa rök fyrir því að 

áhrif þeirra breytist frá því sem skilgreiningar Salamon segja. Þannig þykir höfundi ljóst að 

áhrif bæði þvingunar og beinnar íhlutunar stjórntækisins breytist úr litlum í að minnsta kosti 

miðlungs mikil áhrif. Sú skoðun byggist á því að með því að setja inn kröfu um að opna 

aðgang að rannsóknargögnum sé styrkveitandi að setja fram vissar hömlur og íþyngjandi 

kröfur  gagnvart styrkþega varðandi framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. 

Hér að ofan er rætt um að setja þurfi ákvæði um opinn aðgang inn í þau skilyrði sem fylgja 

styrkveitingum. Það hversu ströng þau skilyrði eru hefur áhrif á vísindamennina, sem eru 

mikilvægasti hlekkurinn í að koma á opnum aðgangi að rannsóknargögnum. Þeir þurfa að 

vera þátttakendur frá byrjun og taka verður tillit til hugmynda þeirra og athugasemda við 

skipulag og innleiðingu, því ákvörðunin getur verið íþyngjandi fyrir þá. Það kemur skýrt fram 

bæði í viðtölum við íslenska aðila og í erlendum viðhorfskönnunum að almennt viðhorf til 

þess að veita aðgang að rannsóknargögnum er jákvætt. Reyndar var mikill samhljómur í 

viðhorfum innlendra og erlendra vísindamanna. Vinnuumhverfi hafi gjörbreyst með framförum 

í upplýsingatækni  sem auðveldi samvinnu og samnýtingu gagna og fram kemur að þó 

nokkuð sé um að gögnum sé deilt nú þegar. Það sé hins vegar iðulega gert á forsendum 

þeirra sem gerðu rannsóknirnar og misjafnt hvernig að því er staðið. Hér er vert að minna á 

að samkvæmt skilgreiningu er opinn aðgangur að rannsóknargögnum: Opin gögn og opið 

innihald má nota að vild, breyta og samnýta með öðrum í hvaða tilgangi sem er.  Það felur 

yfirleitt í sér að aðgangur sé frjáls, þ.e. ekki þurfi að óska eftir leyfi til að nýta gögnin.  

Í viðtölum höfundar kom fram að umræðan innan íslenska vísindasamfélagsins væri mun 

skemmra á veg komin en í nágrannalöndunum. Kom það höfundi ekki á óvart þar sem á 

norrænum fundi sem haldinn var á vegum NordForsk í Reykjavík í ágúst 2014, og rætt er um 

í kafla 2.7, hafði það komið í ljós.  

Eins og áður segir eru viðhorf almennt jákvæð til opinna gagna og rannsakendur sjá kosti 

við að gögnin séu rýnd. Möguleikarnir á að draga fram nýja fleti á gögnunum og svara nýjum 

spurningum teljast eftirsóknarverðir. Enn fremur kemur vel fram að vísindamenn telja 

siðferðilega rétt að deila með öðrum þeim gögnum sem kostuð eru af opinberu fé og að slíkt 

hafi góð áhrif og auki möguleika á rannsóknasamstarfi.  
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Þó vísindamenn séu almennt mjög jákvæðir þá koma ýmis viðhorf fram sem skoða þarf 

nánar. Algengt áhyggjuefni er að gögn verði opnuð áður en þeir hafi lokið rannsóknum 

sínum. Þar er einkum átt við rannsóknir sem taka yfir langan tíma og hættuna á að einhver 

verði á undan þeim, sem safnað hafa gögnunum, að birta rannsóknir úr þeim. Þetta er að 

mati höfundar réttmæt athugasemd og augljóst að setja verður undir þennan leka. Það 

verður einna helst gert með mismunandi ákvæðum um birtingartafir eftir tegundum 

rannsókna og gagna. Óttinn við að gögn yrðu mistúlkuð, viljandi eða óviljandi vegna ónógrar 

sérfræðiþekkingar, kom nokkuð sterkt fram. Í því samhengi var nefnd hættan á að aðilar á 

markaði gætu rangtúlkað gögn sér í hag til að styrkja stöðu sína á viðskiptamarkaði. 

Höfundur telur að hættan á þessu sé líklega ofmetin, a.m.k. hvað varðar að fólk án 

nauðsynlegrar sérfræðiþekkingar misnoti gögnin. Ólíklegt er að túlkanir aðila, sem hvorki hafi 

viðurkenndan þekkingargrunn né tengsl við rannsóknastofnanir, hljóti almennan hljómgrunn. 

Einnig má benda á að um opin gögn væri að ræða og þ.a.l. tiltölulega einfalt að prófa þær 

niðurstöður sérstaklega sem þættu vafasamar. Hvað varðar fyrirtæki á viðskiptamarkaði þá 

verður aldrei komið í veg fyrir að óprúttnir aðilar fari sínu fram, en aftur á móti þarf að taka 

tillit til þeirrar hættu varðandi gögn sem teljast sérstaklega viðkvæm hvað þetta varðar. 

Það kom ekki á óvart að vísindamenn nefndu oft áhyggjur sínar af persónugreinanlegum 

gögnum og mikilvægi þess að vel væri staðið að því að ganga frá slíkum gögnum. Aðallega 

grundvallast þessar áhyggjur á því að það geti verið kostnaðarsamt og tímafrekt að afmá 

persónugreinanlega þætti gagnanna fremur en illframkvæmanlegt, því persónugreinanlegir 

þættir eru hreinsaðir út úr gögnum nú þegar í rannsóknum. Höfundur telur líklegra að þetta 

atriði flæki málin meira í eigindlegum rannsóknum en megindlegum og þyrfti að skoða það 

sérstaklega í skilmálum styrkja, t.d. varðandi sérstök fjárframlög til verksins. 

Kostnaðarauki vegna frágangs gagna til varðveislu og deilingar er umhugsunarefni 

margra. Það er alveg ljóst  í huga höfundar að ef stjórnvöld vilja vinna að opnum aðgangi að 

gögnum þá kostar það fjármuni og þeim fjármunum þarf að gera ráð fyrir í styrkveitingum til 

rannsókna. Höfundur telur að sá kostnaður skili sér á einhverjum tíma með því að sömu, eða 

sams konar gögnum, verði ekki safnað æ ofan í æ með ærnum tilkostnaði.  

Mörgum var ofarlega í huga nauðsyn þess að vísindamenn sem deila gögnum njóti 

ávinnings af því, t.d.  innan framgangskerfa háskólanna. Það vanti öflugt kerfi sem haldi utan 

um tilvísanir í gögn. Þetta atriði er mjög mikilvægt og er í umræðu víða, ekki bara í tengslum 

við opinn aðgang að gögnum. Telur höfundur mjög nauðsynlegt að íslenskt vísindasamfélag 

taki þátt í þeirri umræðu. Með aukinni opnun í vísindasamfélaginu er mjög áríðandi að slíku 

umbunarkerfi verði komið á til að hvetja rannsakendur til þátttöku. 

Allir viðmælendur höfundar töldu skynsamlegast að innleiða stefnu um opinn aðgang á 

mjúkan hátt. Rannís og háskólarnir ættu að setja sér stefnu og byrja á að hvetja fólk til að 



  

45 

opna gögnin og planta þannig þessari opnu hugsun hjá vísindamönnum. Höfundur getur 

tekið undir þetta en telur þó að það sé viss hætta á að verkefnið stoppi þarna ef einungis er 

hvatt til opnunar. Meðfram hvatningu þurfi að setja viðmiðunarreglur og leiðbeiningar um hvar 

og hvernig sé hægt að vista og opna gögnin og setja fjármuni í að byggja upp þá 

nauðsynlegu innviði sem þarf samkvæmt þeirri stefnu sem sett verður. 

Þegar litið er til nágrannaþjóða kemur í ljós að staðan er nokkuð mismunandi. Í kafla 2.7 

hér að framan er farið yfir stöðu mála varðandi stefnumörkun um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum í nágrannalöndunum á Norðurlöndum og í Bretlandi. Þar kemur fram að í 

öllum þessum ríkjum hófst undirbúningur verkefnisins fyrir nokkru síðan, en staðan og 

leiðirnar sem valdar hafa verið eru mismunandi. Uppbygging rannsóknarumhverfisins í 

Bretlandi er nokkuð ólíkt því íslenska og meiri líkindi á milli Norðurlandanna í þeim efnum. 

Þar af leiðir að höfundur telur skynsamlegra að líta til þeirra eftir fyrirmyndum eða leiðsögn 

um hvernig skynsamlegast sé að halda á málum á Íslandi. 

Ljóst er að norska rannsóknaráðið hefur þegar sett fram stefnu um opin gögn, en í henni 

felast einungis tilmæli um opinn aðgang að gögnum en ekki fyrirmæli. Danir hafa farið ólíka 

leið og komist að þeirri niðurstöðu að ekki sé tímabært að setja stefnu um opinn aðgang að 

gögnum fyrr en nægilegir tæknilegir innviðir séu til staðar. Svíar hafa einnig unnið að 

undirbúningi stefnumörkunar og þar í landi var gefin út skýrsla sem innihélt leiðbeiningar um 

opinn aðgang að vísindaupplýsingum. Þar er sett fram það meginmarkmið að 

rannsóknargögn eigi að vera í opnum aðgangi, en vegna umfangs verkefnisins og flókinna 

úrlausnarefna var ákveðið að fara leið ESB og setja á fót nokkur tilraunaverkefni til að feta 

sig áfram.  

Í þessum löndum er mikilvægi gagnastýringaráætlana gert hátt undir höfði og þær í raun 

forsenda þess að hægt verði að opna gögn. Svo virðist sem komið hafi í ljós að ekki hafi 

verið hafist handa á réttum enda í undirbúningi að stefnumörkun um opinn aðgang og ekkert 

þessara landa treystir sér til að setja skyldu á sína vísindamenn enn sem komið er.  

Þó Finnar hafi unnið mikla undirbúningsvinnu þá hafa þeir ákveðið að skylda ekki sína 

vísindamenn til að opna aðgang að gögnum, heldur að leggja áherslu á að byggja upp 

innviðina sem þarf og skilning vísindamanna á hugmyndinni um opin vísindi. Í samræmi við 

það gerir stærsti rannsóknasjóður landsins þá kröfu til umsækjenda að þeir skili 

gagnastýringaráætlun þar sem komi fram hvernig gögnin verði varðveitt og hvernig 

vísindamennirnir hugsi sér að veita öðrum aðgang að þeim. 

Eins og sjá má er að ýmsu að hyggja áður en raunhæft er að skylda vísindamenn til að 

opna rannsóknargögn þannig að aðrir geti nýtt þau. Þegar farið er yfir stöðu mála í 

nágrannaríkjum og skoðað hvernig þau hafa valið mismunandi leiðir, en samt ekki tekist að 

loka verkefninu, sýnist höfundi ástæðan vera sú að farið er af stað áður en þeir innviðir sem 
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til þarf eru tilbúnir. Finnar eru greinilega í fararbroddi og virðist það helgast af vönduðum 

undirbúningi. Samt telja þeir sér ekki fært að skylda vísindamenn til að opna aðgang að 

gögnum enn sem komið er Þá er líka ljóst að mikilvægi gagnastýringaráætlana má ekki 

vanmeta, enda er farið fram á þær í öllum löndunum og er sameiginlegt með þeim að þar 

skal skýra hvort og hvernig eigi að veita aðgang að gögnum. 

Höfundur telur mikilvægt að inn í skilmála styrkveitinga séu sett skýr ákvæði um hvað það 

er sem stjórnvöld ætlast til af styrkþegum varðandi opinn aðgang. Ef einungis er ætlunin að 

hvetja til opnunar gagna, sem höfundur telur skynsamlegt upphafsskref, þá sé það skýrt 

orðað. Einnig komi skýrt fram í skilmálum að gert sé ráð fyrir því að vísindamenn skili 

gagnastýringaráætlunum áður en rannsókn hefst. Auk upplýsinga um hvernig sé áætlað að 

varðveita gögnin þarf þar að koma fram hvort, og þá hvernig, þeir hyggist heimila aðgang. 

Þannig er vakin hugsunin um opinn aðgang hjá vísindamönnunum. Höfundur telur 

nauðsynlegt að móta stefnu, setja viðmiðunarreglur og leiðbeiningar um hvar og hvernig eigi 

að vista, og í framhaldinu að setja fjármuni í að byggja upp þá nauðsynlegu innviði sem þarf 

samkvæmt þeirri stefnu sem sett verður. 

 

5.3 Uppbygging innviða 

Stjórntækið sem talið er helst koma til greina við að byggja upp þá innviði sem þarf til að 

innleiða stefnumörkun um opinn aðgang að gögnum er þjónustusamningar. Til upprifjunar er 

gott að fara yfir virkni stjórntækisins og einkenni. Viðmiðin sem notuð eru til að meta virknina 

frá sjónarhóli styrkveitanda eru þau sömu og áður, þ.e. markvirkni, skilvirkni, jöfnunaráhrif, 

framkvæmanleiki og lögmæti eða pólitískur fýsileiki. Einkennin eru eins og fyrr þvingun, bein 

íhlutun, sjálfvirkni og sýnileiki. 

Eins og lýst er í fræðilegri umfjöllun um stjórntækin er almennt séð erfitt að meta 

markvirkni þjónustusamninga, enda skipta ákvæði samningsins og skilgreiningar verkefnisins 

miklu máli hvað hana varðar. Skilvirknina er á sama hátt erfitt að meta almennt. Jöfnunaráhrif 

stjórntækisins teljast vera mikil þar sem hægt er að sníða samninginn vel að þörfum þeirra 

sem njóta eiga þeirrar þjónustu sem um ræðir. Framkvæmanleiki telst almennt mikill, en líkt 

og með markvirkni og skilvirkni þá ræðst hann af skilgreiningum í samningi. Lögmæti og 

pólitískur fýsileiki stjórntækisins telst almennt mikill og talið er fremur auðvelt fyrir stjórnvöld 

að rökstyðja nýtingu stjórntækisins.  

Hér að framan eru nefnd einkennin fjögur sem notuð eru til að skoða hve vel stjórntæki 

henta til að innleiða stefnu stjórnvalda og hvaða áhrifa er að vænta af beitingu þeirra. 

Þvingun og bein íhlutun stjórntækisins telst almennt lítil þegar litið er til þeirra sem njóta eiga 

þjónustunnar. En vert er að geta þess að bæði þvingun og íhlutun getur vaxið með tilliti til 

viðsemjanda vegna sértækra krafna, sérstaklega ef um langvarandi viðskiptasamband verður 
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að ræða. Sjálfvirkni stjórntækisins er mikil enda nýtt kunnátta annarra aðila á markaði í stað 

þess að stofna til nýrrar opinberrar starfsemi. Sýnileiki stjórntækisins telst einnig vera mikill, 

enda koma fjárútlát vegna þess fram í fjárlögum og fjárhagsáætlunum. 

Þeir þjónustusamningar sem til umræðu eru hér ættu að tryggja það að til staðar væri 

þjónusta varðandi skráningu og varðveislu gagna til að uppfylla kröfur um opinn aðgang að 

gögnum. Þjónustusamningar eru gerðir þegar stjórnvaldinu þykir skynsamlegra að fá þriðja 

aðila að borðinu til að tryggja að þjónusta sé veitt. Þannig getur stjórnvaldið notfært sér 

kunnáttu sem fyrir er á markaðnum og komist hjá því að byggja upp nýja stofnun frá grunni.  

Það er mat höfundar að ef þess er gætt að skilgreina vel hvaða þjónustu eigi að veita 

varðandi gögnin, hvenær og hvernig hún skal framkvæmd ásamt því að skilgreina 

gæðaeftirlit og ákvæði um endurskoðun samnings, þá ættu þjónustusamningar að duga vel. 

Áskorunin felst í að samningurinn sé vel skilgreindur og þannig lágmörkuð hættan á að 

innleiðing og framkvæmd mistakist. Þá má nefna að á markaði hérlendis eru aðilar sem ráða 

yfir sérþekkingu varðandi skyld viðfangsefni, þ.e. að vinna með gögn, skrá þau og gera 

aðgengileg. Vel má hugsa sér að tiltölulega einfalt væri fyrir þá aðila að auka við sérþekkingu 

sinna starfsmanna til að mæta auknum kröfum. Það er skoðun höfundar að 

þjónustusamningar henti mjög vel til að tryggja uppbyggingu þeirra innviða sem nauðsynlegt 

er að séu til staðar svo markmiðum um opinn aðgang verði náð.  

Vísindamenn sjái almennt kostina við að opna aðgang að gögnum, t.d. að til verði 

skipulagt kerfi í kringum gagnavistun sem auðveldi leit að gögnum og þ.a.l. endurnýtingu 

þeirra. Þeir setja þó fram ýmsar spurningar og fyrirvara sem nauðsynlegt er að bregðast við. 

Þar ber hæst skort á tæknilegum og skipulagslegum innviðum sem hamlar samnýtingu og 

varðveislu.  Í erlendu könnununum kom fram áhersla vísindamanna á mikilvægi 

gagnastýringar, en ekki í íslensku viðtölunum. Ástæða þess er líklega hversu stutt á veg 

umræðan er komin á Íslandi, og að íslenskir vísindamenn hafi ekki tekið þátt í jafn viðamikilli 

umræðu um málið og kollegar erlendis. Höfundur tekur undir að gagnastýring sé mjög 

mikilvægt atriði á þeirri braut að opna aðgang að gögnum og í raun grundvallaratriði að 

gagnastýring sé viðhöfð við innleiðingu opins aðgangs að gögnum.  

Eitt var það atriði sem ekki kom mjög skýrt fram í erlendum könnunum, en nefnt var 

nokkrum sinnum í íslensku viðtölunum, og það var mismunandi skilningur á eignarhaldi 

rannsóknargagna. Eru t.d. gögn sem safnað er í frítíma einkaeign vísindamannsins eða eru 

möguleikar hans til að safna gögnum svo nátengdir tengslum hans við háskóla eða 

rannsóknastofnun að ekki verði í sundur skilið? Um þetta voru talsvert skiptar skoðanir og 

telur höfundur að það þyrfti að skýra eignarhald gagna eftir lögfræðilegum leiðum áður en 

stefna um opinn aðgang að gögnum verður innleidd og gögn vistuð í opnum aðgangi. Í því 

samhengi er rétt að benda á það sem kemur fram í kafla 2.7.3 um að í Svíþjóð feli lög um 
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aðgang almennings að opinberum upplýsingum í sér að þarlendum háskólum beri að 

varðveita og veita aðgang að rannsóknargögnum. 

Í viðtölum sínum spurði höfundur sérstaklega um það hvort koma þyrfti upp íslensku varð-

veislusafni fyrir rannsóknir innlendra vísindamanna. Skiptar skoðanir voru á því og nokkrir 

nefndu að þegar væru starfrækt öflug varðveislusöfn úti í heimi, bæði sérhæfð og almenn, og 

með því að vista í þeim söfnum yrði íslenskt vísindastarf sýnilegra. Viðmælendur voru þó 

sammála um að íslenskt varðveislusafn, fyrir gögn sem hefðu sérstakt gildi fyrir íslenskt 

samfélag, væri nauðsynlegt. Höfundur telur að þetta sjónarhorn eigi talsverðan rétt á sér og 

það sé í samræmi við grunnhugmyndina um samnýtingu gagna og opin vísindi að vista gögn 

þar sem meiri möguleikar eru á að þau verði sýnileg. Þá tekur höfundur einnig undir 

hugmyndina um íslenskt gagnasafn sem heldur utan um gögn sem hafa sérstaka skírskotun 

til íslensks samfélags og menningar, þó skoða verði mjög nákvæmlega hvers konar gögn þar 

væri um að ræða.  Hvort tveggja þarf þó að skoða sérstaklega út frá tæknilegum og 

lögfræðilegum hliðum varðandi m.a. eignarhald gagna. Þegar stefna um opinn aðgang að 

gögnum verður innleidd hérlendis er nauðsynlegt að fyrir liggi leiðbeiningar til vísindamanna 

um hvar eigi að vista gögn. 

Í umfjöllun um stöðu mála í nágrannaríkjunum kom fram að uppbygging 

rannsóknaumhverfisins í Bretlandi er nokkuð ólík þeirri íslensku og meiri líkindi á milli 

Norðurlandanna í þeim efnum. Af því leiðir að höfundur telur skynsamlegra að líta til 

Norðurlandanna eftir fyrirmyndum eða leiðsögn um hvernig skynsamlegast sé að halda á 

málum á Íslandi. Þegar litið er til þeirra kemur í ljós að öll leggja þau áherslu á mikilvægi 

innviðauppbyggingar. Þannig hafa Norðmenn ákveðið að vinna að uppbyggingu innviða áður 

en farið verður að skylda vísindamenn til að opna gögn sín. Danir hafa komist að svipaðri 

niðurstöðu og í því sambandi er athyglisvert að þeir hafa ákveðið að leggja 40 milljónir 

danskra króna í það verkefni.  Svíar hafa einnig unnið að undirbúningi stefnumörkunar og þar 

í landi var gefin út skýrsla sem innihélt leiðbeiningar um opinn aðgang að 

vísindaupplýsingum. Svíar hafa sett það meginmarkmið að rannsóknargögn eigi að vera í 

opnum aðgangi. Vegna umfangs verkefnisins og flókinna úrlausnarefna ákváðu þeir að fara 

leið ESB og setja á fót nokkur tilraunaverkefni til að feta sig áfram. Þá leið hafa Danir reyndar 

ákveðið að feta líka. Í þessum löndum er mikilvægi gagnastýringaráætlana gert mjög hátt 

undir höfði og þær í raun taldar forsenda þess að hægt verði að opna gögn. Svo virðist sem 

komið hafi í ljós að ekki hafi verið hafist handa á réttum enda í undirbúningi að stefnumörkun 

um opinn aðgang og ekkert þessara landa treystir sér til að setja skyldu á sína vísindamenn 

enn sem komið er. 

Eins og fyrr segir eru Finnar komnir lengst Norðurlandanna í innleiðingu stefnumörkunar 

um opinn aðgang að rannsóknargögnum. Þeir hófust handa stax árið 2011 við að þróa ýmsa 
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þjónustu varðandi varðveislu rannsóknargagna til að gera þau aðgengilegri fyrir 

vísindasamfélagið og stjórnvöld. Nú er unnið að frekari uppbyggingu tæknilegra innviða. Þó 

Finnar hafi unnið mikla undirbúningsvinnu þá hafa þeir ákveðið að skylda ekki sína 

vísindamenn til að opna aðgang að gögnum heldur að leggja áherslu á að byggja upp 

innviðina sem þarf og skilning vísindamanna á verkefninu. Í samræmi við það gerir stærsti 

rannsóknasjóður landsins þá kröfu til umsækjenda að þeir skili gagnastýringaráætlun þar 

sem komi fram hvernig gögnin verði varðveitt og hvernig þeir hugsi sér að veita öðrum 

aðgang að þeim. 

Eins og sjá má í umfjölluninni hér að framan er að ýmsu að hyggja áður en raunhæft er að 

skylda vísindamenn til að opna rannsóknargögn þannig að aðrir geti nýtt þau. Þegar farið er 

yfir stöðu mála í nágrannaríkjum og skoðað hvernig þau hafa valið mismunandi leiðir, en 

samt ekki tekist að loka verkefninu, sýnist höfundi ástæðan vera sú að farið er af stað áður 

en þeir innviðir sem til þarf eru tilbúnir. Finnar eru greinilega í fararbroddi og virðist það 

helgast af vönduðum undirbúningi. Samt telja þeir sér ekki fært að skylda vísindamenn til að 

opna aðgang að gögnum enn sem komið er Þá er líka ljóst að mikilvægi 

gagnastýringaráætlana má ekki vanmeta, enda er farið fram á þær í öllum löndunum og þar 

með hvort og hvernig eigi að veita aðgang að gögnum.  
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6 Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna um hvaða stjórntæki 

henti til að koma á opnum aðgangi að rannsóknargögnum sem verða til í vísindarannsóknum 

sem fjármagnaðar eru með opinberu fé á Íslandi. 

Í því skyni hefur höfundur skilgreint hvað felst í opnum aðgangi að rannsóknargögnum, 

staðsett umræðuna út frá íslenskum veruleika og lýst því fræðilega sjónarhorni sem beitt er í 

ritgerðinni. Auk þess er litið til nágrannalanda og kannað hvað þar hefur verið gert til að efla 

opinn aðgang, hvernig það hefur verið gert og ekki síður reynt að meta hvernig tekist hefur til 

og finna fyrirmyndir ef mögulegt væri.  

Hvað varðar stöðu umræðu um opinn aðgang að rannsóknargögnum á Íslandi þá kom í 

ljós að sú umræða var komin mjög skammt á veg. Við undirbúning þessa verkefnis hafði 

höfundur átt óformleg samtöl við ýmsa aðila innan íslensks rannsóknaumhverfis um opinn 

aðgang að gögnum  og niðurstaða þeirra samtala hafði orðið til þess að ákveðið var að fara 

af stað með verkefnið. Þessi samtöl bentu til þess að engin formleg umræða ætti sér stað í 

íslensku rannsóknaumhverfi þrátt fyrir að hún væri komin vel á veg í nágrannaríkjunum. 

6.1 Hvetjandi aðgerðir og innviðir 

Vísindamennirnir sjálfir eru í raun grunnurinn að því að vel takist til við að byggja upp 

menningu opinna vísinda og því nauðsynlegt að tekið sé tillit til skoðana þeirra þegar 

verkefnið er undirbúið. Eins og fram hefur komið var hluti af vinnu við þetta verkefni að fá 

innsýn í afstöðu íslensks rannsóknasamfélags og var það gert með viðtölum, sem nánar eru 

rakin í kafla 4. Niðurstöður þeirra viðtala voru í góðu samræmi við niðurstöður 

viðhorfskannana erlendis frá. Meginniðurstaðan er að íslenskir vísindamenn eru almennt 

jákvæðir fyrir því að opna aðgang að sínum rannsóknargögnum, þó vissulega komi fram 

ýmis álitaefni hvað það varðar. Það er niðurstaða höfundar að til að fá vísindamenn um borð 

í því verkefni að opna aðgang að gögnum sé vænlegast að ekki verði settar skyldur á þá um 

skil í upphafi. Fremur verði unnið að innleiðingu þannig að Rannís og háskólarnir setji fram 

hvatningu eða tilmæli til þeirra sem hljóta styrki um að opna aðgang að gögnum.  Þeirri 

hvatningu þyrftu að fylgja leiðbeiningar um hvernig vísindamenn geti staðið að því að veita 

opinn aðgang. Slík leið er í góðu samræmi við hvernig staðið er að málum í næstu 

nágrannaríkjum okkar.  

Þegar farið var yfir hvernig málum varðandi opinn aðgang væri fyrir komið í löndunum í 

kringum okkur, kom í ljós að Finnar voru komnir lengst af Norðurlöndunum. Svo virðist sem 

helsta ástæða þess að hin Norðurlöndin standi Finnum að baki varðandi innleiðingu opins 

aðgangs sé áhersla þeirra síðarnefndu á að byggja upp innviði snemma í ferlinu. Þótt Finnar 

séu þegar komnir vel áleiðis í innviðauppbyggingu þá hafa þeir samt tekið þá ákvörðun að 
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skylda ekki vísindamenn til að skila inn gögnum. Hins vegar leggja þeir áherslu á að 

gagnastýringaráætlun fylgi umsóknum um styrki líkt og hin Norðurlöndin gera einnig. 

Niðurstaða höfundar er að það sé skynsamlegast að fylgjast náið með vinnu innan 

Norðurlandanna varðandi stefnumörkun og uppbyggingu inniviða áður en endanleg ákvörðun 

er tekin um hvernig inniviði þarf til verksins. Það getur verið kostur að vera nokkrum skrefum 

á eftir þeim sem ryðja brautina og með því móti má varast að endurtaka hugsanleg mistök. 

Þá er það einnig niðurstaða höfundar að íslensku háskólarnir og Rannís ættu að byrja á því 

að kalla eftir gagnastýringaráætlunum frá rannsakendum um hvernig þeir hyggist varðveita 

gögn og hvort, hvenær og hvernig þeir hugsi sér að aðgangur verði opnaður að þeim. Með 

því móti er hugsuninni um að deila gögnum með öðrum komið inn í ferli rannsókna og 

þankagang vísindamanna. 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að svara þeirri spurningu hvaða stjórntækjum  

stjórnvöld hefðu yfir að ráða til að koma á opnum aðgangi að rannsóknargögnum. Í 

ritgerðinni er farið yfir þau stjórntæki sem stjórnvöld hafa tiltæk og rök færð fyrir því að styrkir 

og þjónustusamningar væru best fallnir til verksins.  

Styrkir eru nú þegar nýttir í íslensku rannsóknaumhverfi til að fjármagna rannsóknir. Eins 

og fram kemur í umfjöllun um styrki hér að framan þá teljast þeir almennt ekki góð stjórntæki 

til að ná fram markvirkni og skilvirkni. Höfundur telur sig hafa fært fyrir því gild rök að með því 

að setja ákvæði um opnun gagna inn í skilmála samkeppnisstyrkja þá aukist bæði markvirkni 

og skilvirkni. Þó er líklegt að hvoru tveggja aukist þó minna ef einungis er um tilmæli að 

ræða. Á móti kemur að lagt er til að farið verði fram á að vísindamenn leggi fram 

gagnastýringaráætlun, sem að áliti höfundar eykur markvirkni og skilvirkni frá sjónarhóli 

styrkveitanda. Sú krafa ætti að koma fram í skilmálum fyrir styrkveitingu því þannig nýtist 

stjórntækið til að komast nær markmiði stjórnvalda um opinn aðgang. Enn fremur telur 

höfundur nauðsynlegt að hvatning til styrkþega um að opna aðgang að sínum gögnum komi 

skýrt fram í skilmálum styrkja til að leggja áherslu á þær væntingar sem stjórnvöld hafa.  

Í ritgerðinni voru styrkir einnig skoðaðir út frá fjórum einkennum sem notuð eru til að meta 

áhrif þeirra, það er þvingun, bein íhlutun, sjálfvirkni og sýnileiki. Almennt telst ekki mikil 

þvingun eða bein íhlutun felast í stjórntækinu en þeim mun meiri sjálfvirkni og sýnileiki. 

Niðurstaða höfundar er að með því að setja inn í úthlutunarskilmálana ákvæði, sem segja má 

að séu íþyngjandi að einhverju marki, þá aukist bæði þvingunaráhrif og bein íhlutun gagnvart 

styrkþega. Það þarf þó ekki að vera neikvætt fyrir styrkþega þegar þess er gætt að mælt er 

með því hér að um tilmæli verði að ræða til að byrja með. Síðar, ef stjórnvöld vilja skylda 

rannsakendur til að opna aðgang að sínum gögnum, þá gengur höfundur út frá því að komnir 

verði innviðir til að halda utan um opin gögn, svo og skipulag í kringum þá innviði, sem styður 



  

52 

við vísindamennina og auðveldar þeim að uppfylla þær kröfur sem gerðar verða. Þannig 

minnki þvingunaráhrif og bein íhlutun er fram líða stundir. 

Eins og segir hér að framan voru  þjónustusamningar annað þeirra tveggja stjórntækja 

sem talið var henta til verksins. Í stuttu máli eru þjónustusamningar nýttir til að koma stefnu 

stjórnvalda í farveg þegar ekki er talið hagkvæmt að stofna til nýs rekstrar, og fyrir eru á 

markaði aðilar sem hafa kunnáttu og getu til að sinna verkefninu jafn vel, eða betur. Fram 

kemur í ritgerðinni að erfitt er að meta almennt t.d. markvirkni eða skilvirkni 

þjónustusamninga. Ástæða þess er það grundvallareðli slíkra samninga að þeir eru alltaf 

sniðnir að hverju viðfangsefni fyrir sig. Þannig skipta skilgreiningar og ákvæði í samningunum 

sjálfum höfuðmáli. Almennt á það við að bein íhlutun og þvingun er lítil gagnvart þeim sem 

njóta eiga þjónustunnar, í þessu tilviki vísindamönnum. Hins vegar er komist að þeirri 

niðurstöðu í ritgerðinni að bæði þvingun og íhlutun gagnvart veitanda þjónustunnar getur 

vaxið með sértækum kröfum, sérstaklega ef um langtíma viðskiptasamband er að ræða. 

Þjónustusamningar eru gerðir til ákveðins tíma og það veitir reglulega möguleika á 

endurskoðun og þar með sveigjanleika til að mæta breytingum. 

Í þeirri umræðu sem hér er fengist við, þ.e. rekstur innviða s.s. varðveislusafns, vegna 

opins aðgangs að gögnum, þá liggur beint við að mæla með notkun þjónustusamninga. Á 

markaðnum eru nú þegar aðilar sem sérhæfa sig í að skrá, vista, varðveita og gera 

aðgengileg ýmis  gögn og upplýsingar. Þar er átt við stofnanir eins og háskólabókasöfnin í 

landinu og jafnvel Þjóðskjalasafn. Grunnur þeirrar starfsemi sem þar fer fram byggir að hluta 

til á sömu undirstöðuþekkingu og þarf til við uppbyggingu innviða opins aðgangs. Því má 

ætla að þessum stofnunum reyndist auðvelt að auka við þá sérþekkingu sem fyrir er innan 

þeirra raða. 

Stjórnvöld þurfa að spyrja sig þeirrar spurningar hvort skynsamlegt sé að byggja upp 

innviði fyrir öll rannsóknargögn sem verða til í rannsóknum kostuðum af opinberu fé, eða 

hvort þau vilja t.d. nýta sér erlend söfn fyrir varðveislu einhvers hluta þeirra. Höfundur telur 

sig ekki geta lagt mat á það út frá þeim upplýsingum sem hann hefur safnað við vinnslu 

þessarar ritgerðar. Höfundur telur þó að hvor leiðin sem farin verði, þá liggi fyrir nægar 

upplýsingar til að mæla með því að skynsamlegt sé að koma á fót íslensku gagnasafni til að 

vista og varðveita gögn, í opnum aðgangi, sem hafa sérstaka þýðingu fyrir íslenska 

menningu og samfélag. 
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var markmiðið að varpa ljósi á það hvaða stjórntæki hentuðu við að innleiða 

opinn aðgang að rannsóknargögnum sem kostuð eru af opinberu fé á Íslandi. 

Ég komst að því sem mig grunaði að formleg, skilgreind umræða um opinn aðgang að 

rannsóknargögnum innan rannsóknasamfélagsins er nánst ekki hafin á Íslandi. Það sem kom 

mér mest á óvart var hins vegar hve hægt hefur gengið að koma slíkum verkefnum á koppinn 

hjá frændum vorum á Norðurlöndunum, þ.e. að undanskildum Finnum. Eins og ég skýri í 

ritgerðinni er þar helst um að kenna ónógum undirbúningi sem við getum lært af. 

Nú þegar ég lít yfir ferlið við að skrifa ritgerðina þá stendur upp úr sá vilji og áhugi til að efla 

vísindin og þekkingarleitina sem ég skynjaði hjá mjög áhugasömum viðmælendum. Ég komst 

að því að hjörtunum svipar saman, eins og segir í ljóðinu, því mikill samhljómur var með 

skoðunum viðmælenda minna og þeim viðhorfskönnunum sem ég skoðaði. Sú hugsun 

hvarflar þó að mér hvort skynsamlegt gæti verið að kanna viðhorf íslenskra vísindamanna 

enn betur með stærri skriflegri viðhorfskönnun þar sem spurt væri nákvæmari spurninga svo 

stjórnvöld hafi skýrari sýn á stöðu gagnavistunar og aðgangs sem og viðhorf þeirra aðila sem 

öllu skipta þegar hugað er að opnun aðgangs að rannsóknargögnum. 

Ýmsar spurningar standa eftir sem þyrfti að skoða nánar. Þar má nefna hvort byggja eigi 

upp eitt innlent varðveislusafn fyrir rannsóknargögn eða fleiri; hvernig ætti að fjármagna þá 

innviði sem þarf að byggja upp og hvaða aðili eða aðilar ættu að taka að sér að leiða þá 

umræðu og uppbyggingu sem þarf að fara fram. Þá stendur líka eftir í því samhengi 

spurningin um nákvæmlega hvaða innviði þarf að byggja upp. 

Það er von mín að í þessari ritgerð hafi ég snert á þeim þáttum sem helst skipta máli til að 

ýta úr vör umræðu um þarft málefni. Opin rannsóknargögn og opin vísindi eru ekki lengur 

framtíðarmúsík, heldur vaxandi þáttur í vísindastarfi og þekkingarleit 21. aldarinnar. 
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