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Útdráttur 

Hafnarfjarðarbær í samstarfi við Inexchange hóf að innleiða móttöku rafrænna reikninga árið 

2009. Sveitarfélagið var frumkvöðull á meðal sveitarfélaga hér á landi í móttöku rafrænna 

reikninga og setti sér háleit markmið til að vinna eftir. Markmiðin sem sett voru í upphafi voru 

tvö, fyrra var að ná hlutfalli rafrænna reikninga upp í 80% innan 5 ára og hið seinna var að ná 

öllum stærstu lánardrottnum sveitarfélagsins inn í rafræn viðskipti. Verkefnið fór hægt af stað 

þar sem fá fyrirtæki voru farin að senda út rafræna reikninga og almenn vanþekking var á 

ávinningnum sem hægt var að hafa af rafrænum reikningum. Markmið þessa 

rannsóknarverkefnis er að skoða hvort Hafnarfjarðarbær hafi náð markmiðum sínum nú átta 

árum eftir að innleiðingarferlið hófst.  

Rannsóknin er byggð á djúpviðtölum sem tekin voru við fyrrverandi og núverandi starfsmenn 

fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar, samþykkjendur í stofnunum Hafnarfjarðarbæjar, ásamt 

viðtölum við starfsmenn Inexchange og Icepro.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að Hafnarfjarðarbær hefur náð öðru af markmiðum 

sínum en það er að ná sínum stærstu lánardrottnum í rafræn viðskipti. Hafnarfjarðarbær hefur 

þó ekki náð að koma hlutfalli rafrænna reikninga upp í 80%. Hlutfall rafrænna reikninga er um 

67% af heildar mótteknum reikningum hjá sveitarfélaginu. Nú átta árum eftir að 

innleiðingarferlið hófst er hlutfall rafrænna reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ á sambærilegum 

stað og þau sveitarfélög sem hófu innleiðingarferlið á árunum 2010-2013. Vinnan sem 

Hafnarfjarðarbær lagði til sem frumkvöðull virðist vera að skila sér til annarra sveitarfélaga 

sem eru að hefja innleiðingarferlið þar sem hlutfall móttekinna reikninga þeirra vex mun hraðar 

í dag en það gerði á upphafsárum rafrænna reikninga.  

Til stendur á næstu mánuðum og misserum að vinna að áframhaldandi innleiðingarferli og ná 

hlutfalli rafrænna reikninga enn hærra. Sé kraftur settur í innleiðingarferlið ætti 

Hafnarfjarðarbær auðveldlega að geta náð hlutfalli rafrænna reikninga í 90-100% á komandi 

árum með samstilltu átaki og trú á að svo megi verða. 
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1. Inngangur 

Á undanförnum árum og áratugum hefur tækninni fleygt fram. Út um allan heim er leitað leiða 

til að auðvelda fólki handtökin við vinnu sína til að stuðla að aukinni skilvirkni og hagkvæmni 

í rekstri fyrirtækja. Með tímanum hafa skipulagsheildir stækkað og starfsemi þeirra orðið 

flóknari sem leitt hefur til þess að flækjustig við að skrásetja árangur þeirra hefur jafnframt 

aukist. Í gegnum tíðina hefur verið reynt að finna bestu leiðina til að skrásetja árangur fyrirtækja 

með áreiðanlegum og skilvirkum hætti. Skiptar skoðanir hafa verið um hver besta leiðin er en 

þrátt fyrir það hefur færsla tvíhliðabókhalds (e. double entry bookkeeping) orðið grunnurinn 

að því að skrásetja árangur skipulagsheildar.    

Færsla tvíhliðabókhalds hefur tekið örum breytingum eftir því sem tækninni hefur fleygt fram. 

Á árum áður þurfti mörg handtök til að halda utan um reksturinn en með tilkomu tölvunnar er 

orðið auðveldara að skrásetja rekstur fyrirtækja. Að sama skapi hafa fyrirtækin tekið 

breytingum og reksturinn orðinn flóknari en áður var. Stærri hluti verðmætasköpunar byggir á 

þjónustu í stað framleiðslu á vörum sem hefur flækt bókhaldsjöfnuna enn frekar. Internetið 

opnaði nýjar leiðir fyrir fyrirtæki til rafrænna viðskipta sín á milli, fyrst með SMT skrám 

(skjalasendingar milli tölva, á ensku EDI (Electronic data interchange)) og nú síðari ár í formi 

XML skráa sem auðvelda enn frekar rafræn samskipti á milli aðila.  

Í dag er gerð aukin krafa um skilvirkni og hagkvæman rekstur skipulagsheilda sem hefur leitt 

til þess að stjórnendur skipulagsheilda og eigendur fyrirtækja gera ríkari kröfu um að hægt sé 

að greina arðsemi fjárfestingar sinnar. Þessi krafa varð enn háværari á Íslandi í kjölfar 

bankahrunsins. Mikið aðhald þurfti í rekstri fyrirtækja og opinberra aðila sem á annað borð 

héldu starfsemi sinni gangandi. 

Hafnarfjarðarbær er opinber aðili og er rekinn fyrir almannafé og því er mikilvægt fyrir 

stjórnendur sveitarfélagsins að leita allra leiða til að nýta fjármagn, eignir og starfsfólk sitt á 

skynsaman og skilvirkan hátt. Jafnframt tryggja að lögboðin þjónusta sem sveitarfélaginu ber 

að sinna líði ekki fyrir nauðsynlegu aðhaldi í fjármálum. Eftir bankahrunið var 

rekstrarumhverfi sveitarfélagsins slæmt og mæddi mikið á starfsfólki fjármálasviðsins. 

“Skuldastaða sveitarfélagsins var óviðunandi og var rekstur sveitarfélagsins á tímabili undir 

eftirliti frá eftirlitsstofnun með fjármálum sveitarfélaga” (Gerður Guðjónsdóttir, fyrrverandi 

fjármálastjóri Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 2017).   

Liður í því að gera starfsemi fjármáladeildar og innkaup Hafnarfjarðarbæjar hagkvæmari og 

skilvirkari var að innleiða rafræna reikninga. Samstarf við skeytamiðlarann Inexchange hófst 
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árið 2009 og var Hafnarfjarðarbær frumkvöðull á meðal sveitarfélaga í innleiðingu rafrænna 

reikninga. Innleiðingarferlið kostaði mikla vinnu í upphafi en vonir stóðu til að ávinningurinn 

myndi skila sér margfalt til baka í formi minni kostnaðar, tímasparnaðar, meiri gæða í innra 

eftirliti og minni villuhættu. Háleit markmið voru sett í upphafi innleiðingarinnar enda 

starfsmenn fullir bjartsýni á að innleiðing rafrænna reikninga myndi verða sveitarfélaginu og 

öðrum til góða. 

Rannsóknarverkefni þetta leitast við að sýna hvernig Hafnarfjarðarbæ hefur tekist að 

framfylgja settum markmiðum við upphaf innleiðingarinnar árið 2009. Komi í ljós að 

Hafnarfjarðarbær hafi ekki náð settum markmiðum þá verður leitast við að skoða hvað það er 

sem olli því að markmiðin hafi ekki náðst. Einnig verður skoðað hvort eða hvaða hindranir 

standa í vegi fyrir áframhaldandi innleiðingu á rafrænum reikningum. Einnig verður kannað 

hvort starfsmenn sveitarfélagsins (í bókhaldsdeildinni og stjórnendur stofnana sem samþykkja 

kostnaðarreikninga fyrir hönd sveitarfélagsins) telji að innleiðing rafrænna reikninga hafi haft 

jákvæð eða neikvæð áhrif fyrir sveitarfélagið. Borin verður saman staða rafrænna reikninga í 

dag hjá Hafnarfjarðarbæ ásamt því að staða samanburðar sveitarfélaga verður skoðuð. Þá 

verður einnig skoðað hvernig verkferli í kringum móttöku reikninga hafi breyst eftir að rafrænir 

reikningar komu til sögunnar hjá Hafnarfjarðarbæ.  

1.1 Rannsóknarspurningar 

Út frá því sem þessu rannsóknarverkefni er ætlað að svara þá leggja rannsakendur fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1.   Hefur Hafnarfjarðarbær náð markmiðum sínum sem sett voru við innleiðingu rafrænna 

reikninga? 

2. Hver er staða rafrænna reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ í dag og hver er staða samanburðar 

sveitarfélaga? 

3.   Hverjar eru helstu hindranir Hafnarfjarðarbæjar við innleiðingu nýrra lánardrottna í rafræn 

viðskipti? 

4.   Telur starfsfólk  Hafnarfjarðarbæjar að innleiðing rafrænna reikninga hafi haft jákvæð eða 

neikvæð áhrif fyrir sveitarfélagið? 

5.   Hvernig hefur verkferli við móttöku reikninga breyst frá pappírsviðskiptum yfir í rafræn 

viðskipti? 



3 

 

2. Bókhald í sögulegu samhengi 

Hlutverk tvíhliða bókhalds (e. double entry bookkeeping) er að veita upplýsingar um virði 

skipulagsheildar, árangur þeirra og stöðu höfuðstóls á hverjum tíma. Í sinni einföldustu mynd 

gengur tvíhliða bókhald út á að færslur í bókhaldinu sýna á aðra hliðina áhrif á eigið fé með 

tekjum og skuldum. Á hinni hliðinni eru eignir sem eru tiltækar til að greiða fyrir skuldir og til 

að geta staðið skil á eigin fé (Rodrigues, 2016).  

Hugmyndin um færslu tvíhliða bókhalds er ekki ný af nálinni heldur hefur hún verið að þróast 

allt frá tímum Rómverja. Rómverjar söfnuðu saman upplýsingum á vaxtöflum, eða tabulae 

cerague. Færslurnar voru einhliða og í dagbók var safnað saman öllum skuldum, innkaupum, 

viðskiptakröfum og skuldbindingum vegna viðskipta. Fjárhagsupplýsingar voru svo bókaðar í 

höfuðbók sem skipt var í tvær hliðar, debet og kredit. Færslur sem gerðar voru voru bókaðar á 

einn stað og engin mótbókun gerð á aðra reikninga. Út frá einhliða töfluaðferðinni þróaðist 

viðskiptamanna,- og lánardrottnabókhald þar sem hægt var að fylgjast með útistandandi stöðu 

en ekki var haldið sérstaklega utan um handbært fé í bókum. Einhliða bókhald töfluaðferðar 

Rómverja hafði þann ókost að sýna einungis stöðuna eins og hún var á hverjum tíma (Sangster, 

2015).  

Næsta bylting í þróun bókfærslu varð á 13. og 14. öld þegar stjórnendur fóru að velta fyrir sér 

leiðum til að gera hagnaði, tapi og fjárhagslegri stöðu betri skil. Þá fóru fyrirtæki að nýta sér 

aðferð tvíþætts bókhalds (e. dual entry bookkeeping). Tvíþætta bókhaldið var fært á þann hátt 

að þegar fært var á aðra hliðina debet þurfti að færa samsvarandi upphæð í kredit hlið. Með því 

að færa alltaf jafnt á báðar hliðar debet og kredit minnkaði hættan á því að það gleymdist að 

telja til öll viðskipti. Næsta skref í þróuninni varð þegar bókarar fóru að færa til bókar færslur 

með tilvísun í mótbókun á öðrum reikningi. Munurinn á tvíþættu bókhaldi og tvíhliðabókhaldi 

er þessi tilvísun í mótbókun (Sangster, 2015).  

Enn þann dag í dag treystir viðskiptalífið á tvíhliðabókhald sem á ættir sínar að rekja til Ítalíu. 

Ítalski guðfræðingurinn og stærðfræðingurinn Luca Pacioli var fyrsti fræðimaðurinn til að gera 

hugmyndinni um tvíhliða bókhald skil í kafla í bók sinni Summa de Arithmetica, Geometrica, 

Proportioni et Proportionalita árið 1494 (Lee, 2013). Hugmyndin um tvíhliða bókhald hefur 

staðist vel tímans tönn og hefur í grunninn lítið breyst frá því að aðferðin var fullmótuð á tímum 

endurreisnarinnar á 13. til 17. öld. Áhrif tvíhliða bókhalds á viðskiptalífið frá tímum 

endurreisnarinnar til dagsins í dag eru svo mikil að það má líkja þeim við áhrif 
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upplýsingabyltingarinnar með tilkomu tölvunnar, Internetsins og farsíma sem átt hefur sér stað 

síðastliðin ár (Lee, 2013).  

2.1 Tækninni fleygir fram  

Því flóknari sem starfsemi fyrirtækja er, þeim mun erfiðara verk er að skrásetja og greina 

upplýsingarnar um starfsemina til gagns. Það var minna mál fyrir einn bókara hjá kaupmanni 

á miðöldum að halda utan um viðskiptin en við iðnbyltinguna jókst flækjustigið og eftir því 

sem tíminn hefur liðið hefur flækjustigið aukist enn frekar. Með hærra flækjustigi varð þörfin 

á fleiri starfsmönnum meiri til að hægt væri að halda utan um upplýsingar og menn fóru að 

leita leiða til að gera bókhaldsferlið skilvirkara.  

Í dagblaðaauglýsingum frá miðri 20. öld í fagtímariti bókara, Journal of Accountancy, má sjá 

hvernig fyrirtæki reyndu að koma með lausnir til að auðvelda bókurum verk sín. Sérstök 

reikningsblöð í stað kalkipappírs svo hægt væri að færa upplýsingar til bókar á tveimur eða 

fleiri stöðum í einu, gataravélar til að merkja við greidda reikninga og fleiri uppfinningar litu 

dagsins ljós og áttu það sameiginlegt að eiga að auðvelda utanumhald bókhalds fyrirtækja.  

Tilkoma tölvunnar í seinni heimsstyrjöldinni gerði það mögulegt að safna saman gögnum og 

vinna úr þeim á mun hraðari og skilvirkari hátt en áður þekktist. Fyrirtæki eins og International 

Business Machines Corporation (IBM), þróuðu lausnir sem í byrjun hjálpuðu stórum 

framleiðslufyrirtækjum að skipuleggja framleiðsluna. Á áttunda áratug 20. aldar var 

tölvutæknin orðin það góð að hægt var að hefja þróun á bókhaldskerfum í ætt við þau sem 

þekkjast í dag. Mörg af stærstu hugbúnaðarfyrirtækjunum fóru af stað með þróun á 

bókhaldshugbúnaði sínum á þeim tíma. Árið 1975 setti IBM á markað fyrsta 

framleiðslustjórnunar og bókhaldskerfið sitt, Manufacturing Management and Accounting 

System MMAS með því var hægt að bóka í prófjöfnuð sölu og innkaup. Þýska afsprengi 

IBM,  Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, betur þekkt sem SAP 

hóf starfsemi á áttunda áratugnum, ásamt Oracle og fleiri vel þekktum viðskiptakerfum.  

IBM átti markaðinn framan af enda höfðu þeir hafið innreið sína upp úr miðri 20. öld. Á níunda 

og tíunda áratugnum tóku svo SAP, Oracle og fleiri fyrirtæki fram úr IBM í fjölda viðskiptavina 

og hugbúnaður þeirra dreifðist víða um heiminn (Jacobs, 2007). Hugbúnaðurinn sem fyrirtækin 

komu með á markað á þessum tíma sameinaði ólíkar hugmyndir ásamt gömlum og nýjum 

uppfinningum á einn stað. Hasso Plattner einn stofnenda SAP sagði að árangur SAP hafi ekki 

endilega verið vegna þeirra nýju hugmynda sem þeir komu með á markaðinn heldur vegna þess 
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að þeir sameinuðu eldri hugmyndir í eitt kerfi; „It’s not what you invent. We invented a few 

things. But you have to bring the right things together at the right time“ (SAP, 2012). 

3. Reikningar 

Í þessum kafla verður fjallað um reikninga og þróun þeirra frá pappír til rafrænna reikninga. 

Innstreymi fjármuna er lífæð hverrar skipulagsheildar og byggir hún á útgáfu og innheimtu 

reikninga. Reikningar eru grunnurinn að nútíma bókhaldi og eftir þeim eru skrásettar tekjur og 

gjöld fyrirtækja. Segja má að reikningar séu samskiptatæki milli fyrirtækja. Í gegnum tíðina 

hafa þróast venjur meðal fyrirtækja um hvernig útgáfu reikninga skuli háttað ásamt því að 

lagaumhverfi landa segja til um hvað teljist vera löggildur reikningur. Fyrirtæki hafa í gegnum 

árin þróað verkferla um hvernig meðhöndlun reikninga skuli vera háttað innan 

skipulagsheildarinnar til að auðvelda úrvinnslu þeirra eins og mögulegt er.  

3.1 Pappírsreikningar 

Hið hefðbundna form reikninga sem hefur ráðið ríkjum á undanförnum áratugum eru 

pappírsreikningar. Reikningarnir voru gefnir út í þríriti, eitt frumrit var ætlað fyrir 

viðskiptamann í bókhald hans og tvö afrit, annað sem var lagt til grundvallar bókhaldi 

lánardrottins og hitt var geymt í númeraröð í reikningabók. Eftir að færsla bókhalds færðist yfir 

á tölvutækt form þróaðist útgáfa reikninga yfir í tvírit þar sem ekki þótti ástæða til að prenta 

reikningana út í þríriti þar sem þeir geymast á tölvutæku formi hjá útgefanda. Eitt eintak er þá 

sent til móttakandans og eitt afrit geymist í möppu útgefandans, rafræna eintakið er svo notað 

sem grundvöllur bókhalds útgefandans. Enn er þó eitthvað um að lítil fyrirtæki og einyrkjar 

gefi út reikninga í þríriti upp úr handskrifuðum reikningsbókum.  

Þegar pappírs reikningur er gefinn út þarf að senda hann í pósti til móttakanda til úrvinnslu. 

Ferlið er þar af leiðandi svifaseint, reikningar eiga það til að týnast og hætta er á villum við 

bókun þeirra. Af þeim mörgu verkum sem framkvæmd eru í bakvinnslu flestra fyrirtækja allt 

árið um kring er bókun reikninga eitt af þeim óskilvirkustu og tímafrekustu. Ástæðan fyrir því 

er að bókun reikninga er mannaflafrek, óhagkvæm, úrelt, kostnaðarsöm ásamt því að mikil 

hætta er á að villur séu gerðar (Foryszewski, 2006) Pappírs reikningar hafa lengi verið aðal 

samskiptaleið milli fyrirtækja og viðskiptavina þess (Al-Ani, 2012).  

Á mynd 1 hér á eftir má sjá það ferli sem pappírs reikningur fer í gegnum frá útgáfu og þar til 

honum er fargað eftir að lögbundnum geymslutíma er náð. Ferlið hefst á að lánardrottinn gefur 

út reikninginn og sendir hann með bréfapósti til móttakandans. Móttakandinn tekur á móti 
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reikningnum, opnar umslagið og kemur honum áfram í vinnslu. Þá fær bókari reikninginn í 

hendurnar, bókar hann inn í bókhaldskerfi fyrirtækisins og gengur frá honum í númeraröð inn 

í möppu. Bókarinn sendir svo reikninginn í gegnum uppáskriftarkerfi til þess samþykkjanda 

sem ber ábyrgð á kostnaðarliðnum sem reikningurinn tilheyrir. Samþykkjandinn fer yfir 

reikninginn og ýmist samþykkir eða hafnar honum. Sé reikningurinn samþykktur fer hann 

áfram í greiðsluröð hjá gjaldkera þar sem hann bíður greiðslu fram að eindaga. Eftir árið er 

möppunum með öllum pappírsreikningunum safnað saman og ýmist eru reikningarnir tæmdir 

í geymslukassa eða möppunum komið fyrir í geymslu (Tenhunen og Penttinen, 2010). Á Íslandi 

ber að varðveita bókhaldsgögn í sjö ár áður en heimilt er að farga þeim (Lög um bókhald nr. 

145/1994). Eftir að reikningarnir hafa verið geymdir í sjö ár er þeim komið til förgunar með 

tilheyrandi kostnaði og vinnu. 

 

Mynd 1. Ferli pappírs reiknings (Tenhunen og Penttinen, 2010) 

 

3.2 EDI skeyti til bjargar 

Hugmyndin um rafræn samskipti milli kaupenda og seljenda er ekki ný af nálinni. Upp úr 1960 

hófst þróun á kerfi sem í dag þekkist sem Electronic data interchange og í daglegu tali kallað 

EDI eða á íslensku skjalasendingar milli tölva (SMT). Í gegnum símakapla og VAN kerfi 

(value-added network) hugbúnaðarfyrirtækjanna tóku að streyma upplýsingar milli kaupenda 
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og seljenda. Á áttunda áratugnum hófst vinna við að staðla skilaboð til að útbúa skothelt 

gagnaskiptakerfi og úr varð EDI kerfið sem er notað enn þann dag í dag.  

Með notkun á EDI kerfinu þurftu fyrirtæki samt enn þá að reiða sig á pappír til að bóka 

reikningsviðskipti. Þrátt fyrir háan kostnað við innleiðingu og viðhald EDI kerfisins fyrir 

fyrirtæki sem tóku það í notkun stukku mörg stórfyrirtæki á vagninn og hófu að senda og taka 

á móti EDI skeytum. Hagræðingin vegna styttri umsýslutíma við bókun reikninga með EDI 

kerfinu varð það mikil að það var hagkvæmt fyrir fyrirtækin að leggja út í kostnað við 

innleiðingu EDI kerfisins. Fyrirtæki eins og Walmart sem byggja samkeppnisforskot sitt á lágu 

verði og lægri framlegð gengu meira að segja svo langt að skipta einungis við fyrirtæki sem 

notast við EDI til að minnka umsýslukostnað við bókun innkaupareikninga (Millman, 1998). 

Fá fyrirtæki náðu að sjálfvirknivæða bókun reikninga með EDI kerfinu en EDI kerfið sýndi 

mönnum fram á að ávinningur væri af því að rafvæða reikningasendingar því ábatinn var það 

mikill að úrvinnslukostnaður lækkaði meira en sem nam kostnaði við tengingu EDI kerfisins 

(Foryszewski, 2006) 

3.3 Internetið færði okkur XML skjölin  

Tilkoma Internetsins á tíunda áratugnum gerði fyrirtækjum kleift að hafa samskipti sín á milli 

á ódýrari og skilvirkari hátt en áður. Fyrirtæki höfðu séð mikinn árangur af EDI reikningum, 

en þeir nýttust ekki öllum. Vegna þessa hófu menn að vinna að þróun næstu kynslóðar af 

rafrænum samskiptum milli fyrirtækja. Úr þeirri vinnu urðu til rafrænir reikningar á XML 

formi sem er auðveldari leið og gerir fleiri aðilum kleift að taka á móti reikningum rafrænt 

heldur en EDI skeytin gerðu. Gera þarf greinarmun á því hvað telst rafræn útgáfa reikninga í 

bókhaldskerfum og hvað telst vera rafrænn reikningur (e. Electronic Invoicing). Reikningar 

sem gerðir eru í bókhaldskerfum og flétta sig í gegnum fjárhag fyrirtækis telst gefinn út í 

rafrænum bókhaldskerfum, hann telst ekki vera rafrænn reikningur þar sem handbóka verður 

reikninginn inn í bókhaldskerfi móttakandans. Rafrænir reikningar eru reikningar sem sendir 

eru eða gerðir aðgengilegir að öllu leyti með rafrænum hætti og eru skráðir sjálfkrafa í fjárhag 

með rafrænum hætti inn í bókhaldskerfi hjá móttakanda. Rafrænir reikningar eru með fyrirfram 

skilgreind svæði sem gerir fyrirtækjum kleift að hafa samskipti sín á milli óháð því hvaða 

bókhaldshugbúnað þau nota. Skjöl sem send eru sem fylgiskjöl í tölvupósti teljast ekki rafrænir 

reikningar sem dæmi skjöl sem prentuð eru á skjá á pdf formi (Solmony  og Harald, 2010; 

Penttinen, Hallikainen og Salomäki, 2009). 
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Í dag fara þessi samskipti milli fyrirtækja fram með nokkrum leiðum. Enn eru flest fyrirtæki í 

heiminum sem senda pappírs reikninga. Einhver fyrirtæki eru farin að senda reikninga sem 

viðhengi í tölvupósti ýmist sem pdf skrá eða skannað skjal. Önnur fyrirtæki fara þá leið að 

tvinna saman leiðum og senda afrit í tölvupósti til að koma því sem fyrst til viðtakanda en senda 

jafnframt útprentað frumritið með bréfapósti. Mörg fyrirtæki senda reikninga á EDI formi og 

þau framsæknustu senda reikninga með XML skjölum til sinna viðskiptavina (Keifer, 2011). 

Á mynd 2 hér á eftir má sjá hvernig móttökuferli reikninga hefur breyst hjá þeim fyrirtækjum 

sem taka á móti reikningum rafrænt. Þegar fyrirtæki hafa gert með sér samkomulag um að 

reikningar komi til með að verða sendir með rafrænum hætti koma þau sér upp tengilið sem 

sér um milligöngu samskiptanna. Þessi milliliður kallast skeytamiðlari og sér til þess að báðum 

aðilum sé gert kleift að senda reikninga sín á milli óháð því bókhaldskerfi sem hvor aðili um 

sig notast við. Þegar lánardrottinn gefur út reikninginn er hann sendur til skeytamiðlarans 

rafrænt sem kemur honum áfram til móttakandans. Yfirleitt á þetta sér stað samdægurs eða 

næsta virka dag eftir að viðskiptin eiga sér stað. Bókarinn sækir svo reikninginn í rafrænt 

geymsluhólf og les hann beint inn í bókhaldskerfi fyrirtækisins. Reikningurinn er þá tilbúin til 

samþykktar hjá samþykktaraðila kostnaðarliðarins sem reikningurinn tilheyrir. Þegar 

samþykkjandinn hefur samþykkt reikninginn er hann sendur áfram til greiðslu hjá gjaldkera. 

Reikningurinn er því næst geymdur á tölvutæku formi í 7 ár eins og lög gera ráð fyrir hér á 

landi. Ólíkt pappírsreikningunum er rafræni reikningurinn mun aðgengilegri þar sem hægt er 

að fletta honum upp á tölvuskjánum í stað þess að leita þurfi í geymslum og möppum eftir 

frumriti reikningsins. Þegar heimilt er að eyða gögnunum um reikninginn er mun 

kostnaðarminna og fljótlegra að eyða gögnunum þar sem ekki þarf að farga þeim á sérstakan 

hátt heldur er gögnunum eytt út úr rafrænu gagnageymslunni. 
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Mynd 2. Ferli rafræns reiknings (Tenhunen og Penttinen, 2010) 

 

4. Lagaumhverfið 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil aukning í sendingum á rafrænum reikningum en með 

tilkomu rafrænna reikninga varð nauðsynlegt að gera viðeigandi breytingar á því lagaumhverfi 

og regluverki sem gilti um bókhald. Einn af þeim þáttum sem lengst af komu í veg fyrir að 

reikningar bærust með rafrænum hætti var að regluverkið sem til staðar var gerði ráð fyrir því 

að reikningar væru gefnir út á pappír en ekki með rafrænum hætti. Frumrit reikninga voru þess 

vegna bókhaldsgögn og grunnur að viðskiptum og skattlagningu samkvæmt lögum. Árið 2001 

byrjuðu Evrópuþjóðir að uppfæra lögin og gera rafræna reikninga að löggildum 

bókhaldsgögnum (Keifer, 2011). Danir settu lög um rafræna reikninga árið 2005 með það að 

markmiði að bæta skilvirkni og nútímavæða hið opinbera. Dönsku lögin voru unnin upp úr 

staðli sem gefinn var út af Staðlaráði Evrópu og hafði þróast upp úr norrænu samstarfi um 

staðal rafræns reiknings. Danir settu inn í lögin að opinberum aðilum væri ekki heimilt að taka 

við reikningum nema þeir kæmu á rafrænu formi og uppfylltu skilyrðin sem staðalinn kvað á 

um. Eftir að Danir settu lögin hjá sér, tók þá einungis tíu mánuði að ná hlutfalli rafrænna 

reikninga sem mótteknir voru af opinberum aðilum upp í 95% (Metodiev, 2007). Þetta sýnir 

glöggt að fari Íslendingar að frumkvæði Dana og marki sér stefnu um móttöku rafrænna 

reikninga opinberra aðila, með lagasetningu þá ætti þeim að takast að auka hlutfall móttekinna 

rafrænna reikninga. 
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4.1 Lög nr. 145/1994 og reglugerð 505/2013 

Á Íslandi gilda um bókhald lög númer 145/1994 í þeim er kveðið á um hvaða skilyrði reikningar  

þurfa að uppfylla til að geta talist vera lögleg bókhaldsgögn. Tekju- og gjaldaskráning lögaðila 

er byggð á útgáfu reikninga. Reikningar eiga að vera gefnir út í þríriti, frumrit reiknings er fyrir 

viðskiptamann til skráningar í bókhaldi hans, eitt eintak skal útgefandi varðveita í númeraröð 

og síðasta eintak er lagt til grundvallar færslu bókhalds hjá útgefanda. Einnig er kveðið á um í 

sömu lögum hverjum beri að halda bókhald, hvernig geymslu bókhaldsgagna skuli háttað, hvað 

telst vera bókhaldsgögn og hvernig færslu bókhalds skuli háttað. Eftir því sem tækni rafrænnar 

bókhaldsskráningar hefur þróast hafa stjórnvöld gripið til þess að bæta inn málsgreinum sem 

snúa að meðhöndlun rafrænna reikninga og bókhaldskerfa. Ekki eru til nein sér lög á Íslandi 

sem fjalla beint um rafræna reikninga og meðferð þeirra og var því sett fram reglugerð nr. 

505/2013 um rafræna reikninga, rafrænt bókhald og skeytamiðlanir.  

Reglugerðin veitir lögaðilum undanþágu frá þessum reglum þegar reikningar eiga uppruna sinn 

í rafrænum bókhaldskerfum. Reglugerðin leysti af eldri reglugerð 589/1999 með síðari 

breytingum 15/2001. Markmið reglugerðarinnar var að setja fram þær kröfur sem rafrænt 

bókhald, rafrænir reikningar og skeytamiðlarar þurfa að uppfylla til að vera jafngild 

bókhaldsgögn og pappírsreikningar. Reikningar sem gefnir eru út í rafrænum bókhaldskerfum 

skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í reglugerðinni. Ber þar helst að nefna að 

rekjanleiki reiknings þarf að vera skýr og það þarf að koma skýrt fram á reikningnum að hann 

sé uppruninn úr rafrænu bókhaldskerfi. Reikningar sem gefnir eru út í rafrænu bókhaldskerfi 

hafa áritun neðst á blaðinu þar sem stendur „Þessi reikningur er rafrænt ytra frumgagn skv. 

reglugerð nr. 505/2013“ (rsk.is, án dags.)  

4.2 Nýr staðall innleiddur haustið 2017 

Ein af stærstu áskorunum sem fyrirtæki standa frammi fyrir sem stunda viðskipti milli ólíkra 

landa er það misræmi sem er í lögum og reglum sem gilda í hverju landi. Japan og Kína eru 

meðal landa sem enn hafa ekki leyft að reikningar séu á rafrænu formi. Á hinum endanum eru 

lönd eins og Bandaríkin, Ástralía, Singapúr og Hong Kong sem hafa engin lög sem kveða á um 

á hvaða formi reikningar eiga að vera. Einnig er misræmi milli aðildarlanda 

Evrópusambandsins hversu strangar reglur eru um form reikninga (Keifer, 2011). Pan-

European Public Procurement Online (PEPPOL) er framtaksvettvangur sem hefur það að 

markmiði að búa til vettvang sem auðveldar rafræna skeytamiðlun á milli landa og landsvæða 
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með samstilltum hætti. Hugmyndin er að með því að tengja saman fyrirtæki og ríki í Evrópu 

megi bæta samkeppni á markaðnum (Keifer, 2011). 

Undanfarin misseri hefur verið unnið að nýjum staðli sem samræmir hvernig rafrænir 

reikningar skuli vera óháðir því landi sem reikningarnir eru gefnir út í. Markmiðið með 

staðlinum er að liðka enn frekar fyrir viðskiptum milli fyrirtækja óháð staðsetningu og 

atvinnustarfsemi þeirra. Staðallinn var samstarfsverkefni sem leitt var af tækninefnd 

Staðlasamtaka Evrópu og var gefinn út núna í mars 2017. Áætlað er að innleiðingarferli 

staðalsins hefjist í september 2017 þegar haldinn verður fundur í Kaupmannahöfn með 

aðildarfélögum þar sem ákveðið verður hvernig innleiðingunni skuli verða háttað og hverjir 

munu taka þátt í innleiðingunni. Í nóvember 2017 verður haldinn kynningarfundur í Brussel 

þar sem staðallinn verður kynntur fyrir framkvæmdastjórn ESB (Icepro, 2016). Vænta má að 

einhver lönd muni taka Danmörk sér til fyrirmyndar og fella staðalinn inn í lagaumhverfi sitt. 

Ísland hefur hér tækifæri á að stíga skrefið til fulls og setja sér það markmið að reikningar á 

Íslandi verði framvegis eingöngu sendir og mótteknir með rafrænum hætti. Með 

lagasetningunni gæti íslenska ríkið sparað hundruð milljóna á ári hverju (Fjármála,- og 

efnahagsráðuneytið, 2014) auk hins umhverfislega ávinnings sem er ein af hliðaráhrifum sem 

rafræn viðskipti hafa í för með sér. Ráðamenn þjóðarinnar ættu að gefa þessu verkefni góðan 

gaum og vinna að því af fullri alvöru að sameina krafta opinberra aðila til að innleiðingarferli 

nýja staðalsins um rafræn viðskipti komi til með að ganga fljótt og vel fyrir sig.  

5 Ávinningur og hindranir rafrænna reikninga 

Ávinningur af innleiðingu rafrænna reikninga getur verið mikill fyrir fyrirtæki og samfélagið í 

heild. (Salmony og Harald, 2010) setja fram þessi atriði sem helsta ávinning fyrirtækja við að 

innleiða rafræna reikninga: 

1. Aukin samkeppnishæfni fyrirtækja, aukin framleiðni og meiri ánægja viðskiptavina. 

2. Lægri kostnaður með sjálfvirknivæðingu, lægri efniskostnaður og lægri kostnaður við 

að koma reikningi frá lánardrottni til viðskiptamanns. 

3. Reikningshaldið þarf færri starfsmenn til að skrá reikninga svo hægt er að nýta þá 

starfsmenn til frekari virðisskapandi starfa.  

4. Aukinn hraði við gagnavinnslu. Líklegra er að reikningar séu greiddir á réttum tíma og 

þannig er komist hjá greiðslu dráttarvaxta. 

5. Styður hugmyndir um einn markað Evrópusambandsins og hjálpar fyrirtækjum að eiga 

viðskipti milli landa. 
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6. Jákvæð umhverfisáhrif. 

Fyrirtæki sem hafa samskipti sín á milli með einhvers konar rafrænum hætti geta náð hluta 

ávinningsins í gegn hjá sér þótt þau séu ekki enn farin að senda rafræna reikninga. Oft byrja 

fyrirtæki á því að senda afrit af reikningum með tölvupósti til viðskiptavina og senda útprentað 

frumrit í póst. Önnur fyrirtæki senda reikninga bara sem viðhengi í tölvupósti. Þá getur 

móttakandi bókað reikninginn fyrr og greiðsluflæðið verður áreiðanlegra. Þetta getur haft í för 

með sér óæskilegt flækjustig fyrir fyrirtæki þar sem kanna þarf sérstaklega vel þegar frumritið 

kemur með pósti hvort reikningurinn hafi verið bókaður áður. Afrit á tölvupósti býður ekki upp 

á möguleika á að sjálfvirknivæða ferlið og minnka vinnu við innslátt. Til að ná fullum ávinning 

af rafrænum reikningum þurfa fyrirtæki að fara alla leið í innleiðingu rafrænna reikninga og 

hætta að taka á móti reikningum á pappír eða með tölvupósti (Keifer, 2011). Tekinn er saman 

hér að neðan helsti ávinningur af rafrænum reikningum samkvæmt fræðunum og reynslu 

annarra skipulagsheilda. 

5.1 Lægri umsýslukostnaður og betri nýting mannaflans. 

Skipulagsheildir sjá það flestar í hillingum að geta fækkað handtökum við að slá inn reikninga 

í bókhaldskerfi sín. Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin og ríki Evrópusambandsins hafa verið í 

fararbroddi í þróun og innleiðingu rafrænna reikninga (Elkelä, 2011). Til eru mýmörg dæmi 

um það í þessum löndum hvernig skipulagsheildir hafa náð að lækka umsýslukostnað og geta 

betur nýtt starfsfólk, til dæmis til að sinna eftirlit. Dæmin sýna að ávinningurinn geti verið 

verulegur fyrir skipulagsheildir sem hafa innleitt rafræna reikninga og rafræn viðskipti. Finnsk 

fyrirtæki hafa metið umsýslukostnað við að taka á móti reikningum á hefðbundnu formi sé á 

bilinu 30-50 evrur fyrir móttakandann. Fyrirtæki geta lækkað umsýslukostnað sinn með því að 

taka á móti reikningum með rafrænum hætti (Penttinen, Hallikainen, og Salomaki, 2009). 

Svissneska fyrirtækið Billentis, sem sérhæfir sig meðal annars í rafrænum reikningum, bendir 

á að fyrirtæki sem skipta alfarið yfir í rafræna reikninga geta sparað 60-80 prósent af kostnaði 

vegna reikningshalds. Billentis segir fjárfestingar í rafrænum reikningum að meðaltali hálft til 

eitt og hálft ár að skila sér til baka til fyrirtækisins sem innleiðir rafræna reikninga (eins og 

vísað er til í Keifer, 2011). 

Breski ritfangasmásalinn Oyez Office Supplies UK (OSOS) hóf að taka á móti rafrænum 

reikningum árið 2005 og fyrstir til að sjá ávinninginn af breyttu verklagi voru bókararnir sem 

sáu um lánardrottnabókhaldið. Þremur mánuðum eftir að innleiðing rafrænna reikninga hófst 

var hægt að færa lánardrottnabókara úr verkefnum sem fólust í að handslá inn reikninga yfir í 
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önnur meira virðisskapandi störf. Ellefu mánuðum eftir að OSOS hóf að taka á móti rafrænum 

reikningum var búið að minnka vinnuna við bókun reikningana um 30%. OSOS var farið að 

sjá arðsemi fjárfestingar sinnar vegna móttöku á rafrænum reikningum ellefu mánuðum eftir 

að þeir hófu innleiðinguna  (Foryszewski, 2006).  

5.2 Greiða síður dráttarvexti 

Í ferlinu frá því að reikningur er settur í umslag og sendur með bréfapósti til viðtakanda og 

þangað til hann er greiddur leynist hætta á því að reikningur týnist. Með því að móttaka 

reikninga með rafrænum hætti í gegnum skeytamiðlara og hafa reikninga alfarið á rafrænu 

formi minnkar hættan á því að reikningur ílengist á einhverjum stað í ferlinu og ekki náist að 

bóka reikning í tæka tíð fyrir eindaga. Það getur haft í för með sér vaxtakostnað fyrir fyrirtæki 

að greiða ekki reikninga á réttum tíma. Eins getur það bitnað á viðskiptasamböndum og 

trúverðugleika fyrirtækja ef þau ekki standa við skilmála um greiðslur.  

Með því að skipta yfir í rafræna reikninga geta fyrirtæki betur haldið utan um sjóðsstreymi sitt 

(Salmony og Harald, 2010). Eftir innleiðingu rafrænna reikninga hjá LSH sást árangur í formi 

lægri vaxtagreiðslna því reikningar voru greiddir á réttum tíma. Sparnaðurinn hjá 

Landsspítalanum vegna lægri vaxtagreiðslna og lægri starfsmannakostnaðar við innslátt 

reikninga var metinn í tugum milljóna króna á ári (Fjármála,- og efnahagsráðuneytið, 2014).  

5.3 Aukin samkeppni og innri markaður Evrópu 

Ein af aðalhugmyndum Evrópusambandsins er að bæta samkeppni og koma á innri markaði 

meðal Evrópuþjóða (e. single market, internal market). Drifkrafturinn á bak við innri 

markaðinn er hagnýting nýrrar tækni og aukning rafrænna viðskipta (Amoretti og Musella, 

2011). Eitt af markmiðum PEPPOL er að búa til samstilltan vettvang fyrir rafræn samskipti 

milli opinberra aðila og einkafyrirtækja. PEPPOL samstarfinu er meðal annars ætlað að gera 

Evrópuríkjum auðveldara að deila útboðum á Evrópska efnahagssvæðinu og minnka 

aðgangshindranir fyrir þá sem vilja bjóða í verk í sínu heimalandi eða nágrannalandi. 

Einkafyrirtæki munu svo njóta góðs af ávinningnum því þau munu geta haft samskipti sín á 

milli með rafrænum hætti (Keifer, 2011). 
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5.4 Sparnaður fyrir þjóðfélagið í heild og minni umhverfisáhrif 

Tíu mánuðum eftir að danska ríkið hætti að taka við reikningum á pappír, 1. febrúar 2005, voru 

rafrænir reikningar 95% af reikningum sem mótteknir voru af danska ríkinu. Ávinningur fyrir 

danska ríkið var m.a. metinn: Lægri kostnaður vegna hraðvirkara ferlis, meira gagnsæi í 

ríkisútgjöldum, minni hætta á spillingu og fleira. Gert var ráð fyrir að á ári myndu sparast 120-

150 milljónir evra hjá ríkinu við að taka einungis á móti rafrænum reikningum (Metodiev, 

2007).  

Íslenska fjármála- og efnahagsráðuneytið gaf út yfirlýsingu í febrúar 2014 um að frá og með 1. 

janúar 2015 myndi ríkið einungis taka við reikningum á rafrænu formi. Fram kemur í 

yfirlýsingunni að gert væri ráð fyrir að 500 milljónir króna gætu sparast með notkun rafrænna 

reikninga hjá ríkinu sem árlega tekur á móti um hálfri milljón reikningum. Ríkið gerði ráð fyrir 

sparnaði upp á 1.000 krónur á hvern móttekinn reikning. Þegar yfirlýsingin var gefin út var 

hlutfall rafrænna reikninga hjá ríkinu komið í 30% af mótteknum reikningum. Landsspítalinn 

háskólasjúkrahús (LSH) gat lækkað sinn starfsmannakostnað við bókun reikninga eftir að 

byrjað var að taka við rafrænum reikningum (Fjármála,- og efnahagsráðuneytið, 2014). 

 

Með því að skipta alfarið úr pappírs reikningum í rafræna reikninga má lækka kolefnisfótspor 

reikningsferlisins verulega. Rannsókn Tenhunen og Penttinen (2010) bendir til þess að 

munurinn sé um 63%. Skiptir þar mestu máli minni handavinna og póstsending reikninga. 

Vísbendingar eru um að sjálfvirknivæðingin skipti miklu máli þegar kemur að því að minnka 

kolefnisfótsporið. 

5.5 Hindranir við innleiðingu rafrænna reikninga 

Keifer (2011) bendir á að þó svo að ávinningur þess að innleiða rafræna reikninga fyrir 

skipulagsheildir sé mikill eru hindranir til staðar sem skipulagsheildir og samfélagið þurfa að 

yfirstíga til að ávinningurinn geti orðið sem mestur. Hindranir sem Keifer nefnir í þessu 

samhengi eru til dæmis mismunandi regluverk milli landa, tæknistaðlar, verðlagning, 

markaðshlutun og samstarf skeytamiðlara. 

Það getur reynst erfitt fyrir skipulagsheildir sem starfa í alþjóðlegu umhverfi að setja sig inn í 

þarfir viðskiptavina sinna sem starfa í mismunandi lagaumhverfi. Til dæmis er regluverk í 

löndum eins og Japan, Indlandi, Kína, Egyptalandi og Úkraínu mjög strangt þegar kemur að 

reikningum og heimila lög í þessum löndum ekki að reikningar séu einungis gefnir út á rafrænu 
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formi. Bandaríkin, Ástralía, Singapúr og Hong Kong eru á hinum endanum á rófinu og eru 

skipulagsheildir í þeim löndum ekki bundnar ströngum lagakröfum um form reikninga. Innan 

Evrópu er einnig munur á milli landa hversu strangt er kveðið á um form reikninga. Til að 

flækja málið eru tæknistaðlarnir um á hvaða tungumáli rafrænir reikningar eiga að vera ekki 

samræmdir milli landa.  

Mestur ávinningur af innleiðingu rafrænna reikninga kemur í hönd kaupenda. Lánardrottnar 

sjá margir hverjir ekki hag sinn í því að leggja í dýrar fjárfestingar til að geta farið að senda 

rafræna reikninga þar sem ávinningurinn er ekki eins mikill fyrir lánardrottna eins og 

kaupendur. Lánardrottnar líta margir svo á sem að kaupendur séu að velta hluta af kostnaði 

kaupenda við reikningshaldið yfir á lánardrottna. Það viðhorf getur hægt á innleiðingu rafrænna 

reikninga. 

Skeytamiðlararnir sem eru starfandi og hafa náð til sín stórum hluta af markaðnum reyna eftir 

fremsta megni að vernda sinn markað. Þannig hafa þeir tilhneigingu til að loka neti sínu fyrir 

viðskiptavinum annarra skeytamiðlara. Þessi skortur á samstarfshæfni milli skeytamiðlara 

hefur orðið til þess að lánardrottnar sem selja mörgum mismunandi viðskiptavinum hafa orðið 

að kaupa tengingar að mörgum skeytamiðlurum til að geta sent öllum sínum viðskiptavinum 

reikninga rafrænt. Talsmenn þess að auka samstarf skeytamiðlara benda á árangur 

símafyrirtækjanna í heiminum sem hefði ekki verið hægt að ná án samstarfs. Á hinn bóginn 

benda þeir sem hafa efasemdir um samstarf skeytamiðlara á að til dæmis hafi kreditkort náð 

mikilli útbreiðslu þó svo að kortaútgefendur séu ekki með samstarf sín á milli. 

5.6 Innleiðingarferli 

Stefnubreytingar eru mikilvægar fyrir fyrirtæki til að viðhalda stöðu sinni á 

samkeppnismarkaði. Ýmsir innri og ytri áhrifaþættir valda því að þörf er á breytingum í 

starfsemi fyrirtækja. Dæmi um áhrifaþætti eru tæknibreytingar, hörð samkeppni og breytingar 

á kröfum neytenda. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að aðlaga starfsemina að breyttu 

rekstrarumhverfi með því að innleiða breytingar (Sackman, Eggenhofer-Rehart og Friesl, 

2009). 

Þegar innleiða á breytingar í fyrirtæki er mikilvægt að huga að þeim mistökum sem geta valdið 

því að breytingarnar gangi ekki í gegn. John P. Kotter (1995)  er einn fremsti fræðimaðurinn á 

sviði breytingarstjórnunar. Í rannsóknum sínum hefur hann skilgreint 8 algeng mistök sem 

valda því að innleiðingarferli misfarast en þau eru eftirfarandi: 
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Mistök 1: Starfsmenn gera sér ekki grein fyrir þörfinni á breytingum 

Mistök 2: Stjórnendur ná ekki fram samstöðu meðal starfsmanna til að vinna að breytingum 

Mistök 3: Skortur á framtíðarsýn 

Mistök 4: Skortur á samskiptum á milli breytingarstjórnenda og annarra starfsmanna 

Mistök 5: Að fjarlægja ekki hindranir að nýju framtíðarsýninni 

Mistök 6: Skipuleggja ekki eða búa til skammtímamarkmið og fagna þegar þeim er náð 

Mistök 7: Lýsa yfir sigri of fljótt 

Mistök 8: Veita ekki breytingum í fyrirtækjamenningu athygli 

Út frá niðurstöðu rannsóknarinnar sem Kotter framkvæmdi má greina hvaða þættir það eru sem 

mikilvægt er að huga að til að innleiðing breytinga geti heppnast. Stjórnendur þurfa að hafa 

frumkvæði að breytingum en jafnframt virkja undirmenn sína í breytingarnar með hvatningu 

og umbun. Taka þarf breytingarnar í hægum skrefum, setja fram skýra framtíðarstefnu en 

jafnframt setja fram smærri markmið sem auðvelt er að ná. Finni starfsfólk fyrir því að 

ómögulegt sé að ná markmiðum innleiðingarinnar á það til að missa trúna á innleiðingarferlið 

og gefast upp.  

Samskipti á milli breytingarstjórnenda og undirmanna eru einn af lykilþáttum þess að 

innleiðingarferlið komi til með að heppnast. Miðli breytingarstjórnandinn ekki tilgangi 

breytinganna til undirmanna sinna er hætt við að þeir fari í vörn og neikvæðni gagnvart 

breytingunum myndast. Það tekur á að ná fram breytingum og erfitt getur reynst að fá fólk til 

að brjótast út úr viðjum vanans. Því er mikilvægt að skýrt komi fram hver tilgangur 

breytinganna sé og að starfsmenn séu vel upplýstir um framgang innleiðingarinnar.  

Breytingar í starfsemi fyrirtækja hafa áhrif á fyrirtækjamenninguna, mun líklegra er að 

innleiðingarferli komi til með að heppnast vel í fyrirtæki sem hefur fyrirtækjamenningu sem 

byggð er á góðum samskiptum, samvinnu og ánægju á meðal starfsfólksins. Sé 

fyrirtækjamenning fyrirtækis neikvæð og lítil samvinna á milli starfsmanna eru miklar líkur á 

að innleiðingarferlið komi til með að misheppnast. Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að vera 

á verði gagnvart breyttri fyrirtækjamenningu og bregðast við sé hún á neikvæðri leið.  
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6. Hafnarfjarðarbær 

Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag landsins með rúmlega 28.000 íbúa. 

Sveitarfélagið rekur grunnþjónustu við íbúa sveitarfélagsins þ.e.a.s félagslega þjónustu, grunn,- 

leik,- og tónlistarskóla, vatnsveitu, fráveitu, hafnarþjónustu, framkvæmdar,- og skipulagssvið 

(Hafnarfjörður, án dags.). Reikningsskilum sveitarfélaga er skipt upp í tvo hluta A- og B hluta. 

Undir A hluta fellur sú starfsemi sem fjármögnuð er að hluta eða öllu leyti með skatttekjum. Í 

lögum nr. 4/1995 um tekjustofn sveitarfélaga kemur fram að tekjuskattur sveitarfélaga skiptist 

í fjóra parta en þeir eru  útsvar, fasteignaskattar, greiðslur frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga og 

þjónustutekjur. Með tekjuskattinum fjármagnar sveitarfélagið þá grunnþjónustu sem honum 

ber að veita íbúum sínum og getið er um í lögum og reglugerðum um rekstur sveitarfélaga. 

Undir B hluta rekstur sveitarfélaga eru stofnanir eða rekstrareiningar sem eru að hálfu eða 

meirihluta í eigu viðkomandi sveitarfélags. Þessi fyrirtæki eru rekin sem fjárhagslega 

sjálfstæðar einingar undir rekstri sveitarfélagsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016). 

B hluta fyrirtæki Hafnarfjarðarbæjar eru Hafnarfjarðarhöfn, Fráveita Hafnarfjarðar, Vatnsveita 

Hafnarfjarðar og Húsnæðisskrifstofa Hafnarfjarðar (Helena Guðmundsdóttir, sérfræðingur 

reikningshaldi Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 15. apríl 2017).  

Algengt er að sveitarfélög myndi með sér byggðasamlög sem sameinast um rekstur þjónustu 

við íbúa stærri svæða (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016). Hafnarfjarðarbær er hluti af 

byggðasamlögum um rekstur endurvinnslu fyrirtækisins Sorpu bs. og samgöngu fyrirtækisins 

Strætó bs. (Helena Guðmundsdóttir, sérfræðingur reikningshaldi Hafnarfjarðarbæjar, munnleg 

heimild, viðtal, 15.apríl 2017).   

6.1 Stjórnsýslan 

Samkvæmt samþykkt um stjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar nr. 

525/2016 sér bæjarstjórn um stjórnun sveitarfélagsins. Bæjarstjórnin er samsett af 11 

lýðræðiskjörnum fulltrúum sem taka sæti í nefndum og stjórnum stofnana og fyrirtækja á 

vegum sveitarfélagsins. Meðal verkefna bæjarstjórnarinnar er að sjá til þess að lögbundnar 

skyldur séu uppfylltar og hafa eftirlit og ákvörðunarvald með rekstri og verkefnum 

sveitarfélagsins. Bæjarstjórnin setur fram siðareglur og sér um stefnumótun fyrir starfsemi 

sveitarfélagsins. Bæjarstjórnin hefur einnig ákvörðunarvald um stjórnskipan sveitarfélagsins 

og sér um ráðningar bæjarstjóra og annarra starfsmanna í æðstu stjórnunarstöður hjá 

sveitarfélaginu.  Bæjarstjórnin fer með ákvörðunarvald um hvernig ráðstöfun tekna og eigna 
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sveitarfélagsins skuli háttað og ber ábyrgð á fjármálum og skuldbindingar ákvörðunum 

sveitarfélagsins (Innanríkisráðuneytið, 2016). 

Hjá Hafnarfjarðarbæ starfa um 2.000 manns sem dreifast yfir 70 stofnanir sem starfræktar eru 

ef sveitarfélaginu (Helena Guðmundsdóttir, sérfræðingur reikningshaldi Hafnarfjarðarbæjar, 

munnleg heimild, viðtal, 15. apríl 2017). Stjórnkerfi sveitarfélagsins skiptist í stjórnsýslusvið, 

fjármálasvið, fræðslu,- og frístundarþjónustu, fjölskylduþjónustu, hafnarþjónustu og umhverfis 

og skipulagsþjónustu sjá mynd 3. Stjórnskipulaginu var breytt eftir úttekt sem gerð var af 

starfsmönnum Capacent á rekstri og stjórnskipulagi bæjarins. Nýja skipulagið sem sést á mynd 

3 var samþykkt af bæjarstjórninni þann 29. júní 2015 (Hafnarfjörður, 2015) (Hafnarfjörður, 

2015). Samkvæmt 6. kafla laga nr. 138/2011 ber bæjarstjórn sveitarfélaga skylda til að ráða 

framkvæmdarstjóra fyrir sveitarfélagið. Framkvæmdarstjóri sveitarfélaga kallast í daglegu tali 

bæjarstjóri og starfar hann í umboði bæjarstjórnar. Bæjarstjórinn ber ábyrgð á að starfsemi 

sveitarfélagsins fari að lögum og uppfylli lögboðnar skyldur sínar ásamt því að sjá til þess að 

tilskipunum bæjarstjórnar sé framfylgt. Undir bæjarstjóra starfa sviðsstjórar yfir hverju 

þjónustusviði og hafa þeir yfirumsjón og bera ábyrgð á málefnum þeirra stofnanna sem falla 

undir viðkomandi svið. Sviðin eru sex talsins; fjölskylduþjónusta, fræðslu- og 

frístundaþjónusta, umhverfis- og skipulagsþjónusta, hafnarþjónusta, stjórnsýslusvið og 

fjármálasvið (Hafnarfjörður, án dags.). Í hverri stofnun er svo starfandi millistjórnandi sem ber 

ábyrgð á daglegum rekstri stofnunarinnar og sér hann meðal annars um utanumhald 

starfsmanna, innkaup, framfylgd við fjárhagsáætlanir og almennan rekstur stofnunarinnar 

(Helena Guðmundsdóttir, sérfræðingur reikningshaldi Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, 

viðtal, 15. apríl 2017).  
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Mynd 3. Skipurit Hafnarfjarðarbæjar (Arnar Pálsson og Þröstur Sigurðsson, 2015) 

 

6.2 Fjármálasvið 

Fjármálasvið sveitarfélagsins er skipt upp í 3 deildir en þær eru fjárreiðudeild sem hefur umsjón 

með greiðslum og innheimtu reikninga, bókhaldsdeild sem annast fjárhagsbókhald og 

skráningu kostnaðarreikninga fyrir sveitarfélagið. Þriðja deildin sem fellur undir fjármálasviðið 

er hagdeildin en meðal verkefna hennar er fjárhagslegt eftirlit með rekstri stofnana 

sveitarfélagsins ásamt innkaupastjórnun og áætlanagerð (Hafnarfjarðarbær, 2016). Í rannsókn 

þessari komum við til með að beina augum okkar að innleiðingarferli rafrænna reikninga innan 

bókhaldsdeildar Hafnarfjarðarbæjar. Bókhaldsdeildin er staðsett í ráðhúsi Hafnarfjarðar að 

Strandgötu 6-8. Við deildina starfa deildarstjóri, tveir sérfræðingar í reikningshaldi ásamt 

tveimur bókhaldsfulltrúum. Meðal verkefna hjá bókhaldsdeildinni er móttaka og skráning 

kostnaðarreikninga á pappírs og rafrænu formi, afstemmingar lánardrottna, bankaafstemmingar 

og kostnaðareftirlit ásamt fleiri tilfallandi verkefnum. Í tengslum við þá þjónustu sem 

sveitarfélaginu ber skylda til að veita eiga þau í viðskiptum við hina ýmsu lánardrottna og 

þjónustuaðila vegna kaupa á vörum og þjónustu. Leitast er við að ná sem hagstæðustu 

innkaupum og nýta það fjármagn sem hverri og einni stofnun er úthlutað á sem hagkvæmastan 
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og skilvirkastan hátt (Helena Guðmundsdóttir, sérfræðingur reikningshaldi 

Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 15. apríl 2017). 

6.3 Kveikjan að innleiðingunni 

Hafnarfjarðarbær fór ekki varhluta af þeim afleiðingum sem fylgdu í kjölfar þess að Geir H. 

Haarde bað Guð að blessa Ísland á haustdögum árið 2008. Við bankahrunið jukust 

fjárhagsskuldbindingar sveitarfélagsins upp úr öllu valdi og fjárhagsstaða sveitarfélagsins varð 

mjög erfið. Við tóku samningaviðræður við erlenda og innlenda lánardrottna og tímar 

sparnaðaraðgerða og aðhalds í rekstri var einkennandi á næstu árum (Tekjur 

Hafnarfjarðarbæjar minnka um milljarð kr. á næsta ári, 2008). Mikil óvissa ríkti á þessum árum 

um hvort skuldbindingar kæmu til með að lenda á sveitarfélaginu og gerðu endurskoðendur 

ábendingar um óvissuna í áritunum sínum. Árið 2011 var skuldahlutfall sveitarfélagsins komið 

yfir 250% en í janúar sama ár voru sett lög um að skuldahlutfall sveitarfélaga mætti ekki fara 

upp fyrir 150% (Hafnarfjörður, 2012). Árið 2012 fór rekstur sveitarfélagsins undir smásjá 

eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og mátti sveitarfélagið ekki taka neinar 

fjárhagslegar ákvarðanir nema í samráði við eftirlitsnefndina (Helena Guðmundsdóttir, 

sérfræðingur reikningshaldi Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 15. apríl 2017).  

Við þessar erfiðu aðstæður sem ríktu í fjármála og rekstrarumhverfi sveitarfélagsins var farið í 

að leita leiða til að minnka skuldir og rekstrarkostnað sveitarfélagsins með hinum ýmsu 

aðgerðum. Farið var í markvissar aðgerðir til að draga úr kostnaði með því að meðal annars 

herða allar innkaupareglur og leggja niður innkaupakort sem verið höfðu í notkun um nokkurt 

skeið.  Samningar voru endurskoðaðir og yfirvinnubann sett á. Allra leiða var leitað til að 

lágmarka rekstrarkostnað sveitarfélagsins. Einnig var farið í að leita að nýjum leiðum til að 

gera innkaup hagkvæmari og auka skilvirkni í bókhaldsdeild sveitarfélagsins (Guðmundur 

Ragnar Ólafsson, innkaupastjóri Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 16. desember 

2016). Hár dráttarvaxtakostnaður var einn af þeim liðum sem tekin var til athugunar og kom í 

ljós að rekja mætti hluta af þessum kostnaði til vöntunar á afstemmingu við lánardrottna. 

Reikningar áttu til að týnast eða daga uppi úti í stofnunum með tilheyrandi dráttarvaxtakostnaði 

og erfiðlega gekk að halda utan um afstemmingar lánardrottna vegna tímaleysis hjá 

starfsmönnum bókhaldsins. Skráning og skönnun reikninga tók mikinn tíma og höfðu 

starfsmenn bókhaldsins ekki undan þeim mikla fjölda reikninga sem barst í hverjum mánuði 

og gafst lítill tími til annarra verkefna eins og afstemmingar (Helena Guðmundsdóttir, 

sérfræðingur reikningshaldi Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 15. apríl 2017). 
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Liður í því að ná fram skilvirkni og hagkvæmni í innkaupum var ákvörðun um að leggja niður 

innkaupakort starfsmanna sem höfðu verið til notkunar um nokkurt skeið. Innkaupakortin 

höfðu gert það að verkum að innkaup áttu það til að vera óhagkvæm og mikið um skyndikaup 

með tilheyrandi aukakostnaði. Mikið magn innkaupakorta var í umferð sem jók enn frekar á 

þann kostnað sem þeim fylgir í formi árgjalda og færslugjalda. Dæmi voru um að í einni stofnun 

væru um og yfir 10 innkaupakort í notkun með örfáum færslum yfir árið sem réttlætti á engan 

hátt þann kostnað sem af þeim hlaust. Var því tekin ákvörðun um að leita leiða til að fækka 

innkaupakortunum ásamt því að leita leiða til að ná fram aukinni hagræðingu við innkaup og 

skilvirkni í vinnsluferli reikninga (Guðmundur Ragnar Ólafsson, innkaupastjóri 

Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 16. desember 2016). 

Kveikjan að innleiðingu rafrænna reikninga er að fyrrum fjármálastjóri Seltjarnarnesbæjar 

hafði samband við fyrrum fjármálastjóra Hafnarfjarðarbæjar og bað hana að taka við 

þróunarverkefni sem honum var hugleikið að koma af stað en hafði ekki tök á að sinna þar sem 

hann var að láta af störfum. Þróunarverkefni þetta var í formi samstarfs við skeytamiðlarann 

Inexchange um að vera frumkvöðull í að rafvæða innkaupareikninga sveitarfélagsins. Inn í 

þessu samstarfi fólst að vera brautryðjandi og þar með leggja á sig mikla vinnu við úrlausn 

hinna ýmissa vandamála sem upp gætu komið við innleiðingarferlið. Hér var komið kjörið 

tækifæri til að ná utan um innkaup og auka skilvirkni í bókhaldi sveitarfélagsins og ekki 

skemmdi fyrir á þessum árum að þjónustan var boðin án endurgjalds fyrst um sinn (Gerður 

Guðjónsdóttir, fyrrverandi fjármálastjóri Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 25. apríl 

2017). 

6.4 Innleiðing rafrænna reikninga hefst hjá Hafnarfjarðarbæ 

Í viðtali við Guðmund Ragnar Ólafsson, innkaupastjóra Hafnarfjarðarbæjar þann 13. desember 

2016, kom fram að Hafnarfjarðarbær hóf innleiðingarferli rafrænna reikninga árið 2008. 

Móttaka fyrstu rafrænu reikninganna hófst strax sama ár í formi Span reikninga sem gerði 

fyrirtækjum kleift að senda forskráða reikninga til sveitarfélagsins. Innleiðingarferlið hélt 

áfram af fullum krafti á árunum 2009-2010 og voru markmið sett um að ná móttöku rafrænna 

reikninga upp í 80% af öllum mótteknum reikningum innan 5 ára. Gerðir voru 

samstarfssamningar við Inexchange og Maritek (nú Wise) um aðstoð við innleiðinguna og 

námskeiðahald fyrir starfsmenn bókhaldsdeildarinnar. Árið 2009 var lánardrottnum bæjarins 

sent bréf þar sem kynnt var fyrir þeim möguleikinn á rafrænum viðskiptum við sveitarfélagið 

og þeir hvattir til að hefja sendingu rafrænna reikninga. Mikil vinna fólst í innleiðingunni og 

tók langan tíma að finna út hvernig best var að haga vinnsluferlinu í kringum rafrænu 
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reikningana svo þeir myndu bókast rétt inn í bókhaldskerfið. Við upphaf innleiðingarinnar var 

leitast við að nota lítil og meðalstór fyrirtæki á meðan verið var að fikra sig áfram um hvernig 

best væri að vinna reikningana inn í kerfið áður en farið væri í að herja á stærri lánardrottna. 

Með því að byrja á smáum fyrirtækjum var hægt að slípa til kerfið og finna út hvernig 

tengingarnar virkuðu á einfaldan hátt og minnka það flækjustig sem upp gæti komið. Þegar á 

reyndi virtist ekki skipta mestu máli hvort fyrirtækið væri stórt eða lítið þegar innleiðingin 

hófst, heldur valt árangurinn meira á hvernig samstarfi og samskiptum á milli, lánardrottna, 

starfsmanna bókhaldsins og skeytamiðlarans var háttað.  

Hernandez-Ortega (2012) segir ávinning af innleiðingu rafrænna reikninga vera minni 

umsýslukostnað, minni líkur á villum í innslætti og styttri umsýslutími. Í viðtalinu 

við  Guðmund Ragnar kemur fram að sú mikla vinna sem lögð var í við upphaf 

innleiðingarinnar hafi borið góðan árangur í formi tímasparnaðar, minna er um innsláttarvillur 

auk þess sem áreiðanleiki bókhaldsupplýsinga er meiri þar sem rafrænir reikningar eru að skila 

sér mun fyrr inn í bókhaldskerfið. Reynslan hjá Hafnarfjarðarbæ er því í takt við það sem kemur 

fram í grein Hernandez-Ortega. Annar kostur sem komið hefur fram er að minni 

vaxtakostnaður er af reikningum þar sem rafrænu reikningarnir fara fyrr í gegnum 

samþykktarkerfi bæjarins þar sem þeir eru fljótari að fara í gegnum vinnsluferlið heldur en 

hefðbundnir reikningar sem þarf að handskrá inn í bókhaldskerfið. Innleiðing rafrænna 

reikninga hefur einnig í för með sér umhverfislegan ávinning þar sem prentun reikninga á 

pappír er hætt. Það ætti að vera hverju fyrirtæki kappsmál að hefja innleiðingu á rafrænum 

reikningsskilum þó ekki væri nema fyrir þann ávinning sem umhverfið hlýtur af með minni 

pappírssóun vegna útgáfu handskrifaðra og útprentaðra reikninga í tví,- og þríriti. 

Við upphaf innleiðingarinnar voru helstu vandamálin að láta skeytamiðlarana sem senda á milli 

sín rafrænu reikningana tala sama tungumál svo hægt væri að láta mismunandi bókhaldskerfi 

senda á milli sín rafræna reikninga. Einnig var vart við nokkra hræðslu hjá nýjum aðilum að 

koma inn og mætti rekja það til þess að þessir aðilar höfðu ekki áður sent slíka reikninga og 

eðlilegt að þeir séu hræddir við óvissuna sem vissulega er til staðar þegar farið er í ný verkefni 

sem ekki mikil reynsla er komin á. Almenn ánægja hefur þó verið með rafræna reikningakerfið 

eftir að byrjunarhnökrar vegna innleiðingarinnar voru leystir. Á það við jafnt um starfsmenn 

bókhaldsdeildarinnar, stjórnendur stofnana sveitarfélagsins og þeirra lánardrottna sem hafa 

verið í rafrænum viðskiptum við sveitarfélagið (Guðmundur Ragnar Ólafsson, innkaupastjóri 

Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 16. desember 2016). 
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7 Aðferð 

Notast var við eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir við vinnslu verkefnisins. 

Megindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna tölulegum upplýsingum sem hægt er 

að yfirfæra yfir á stærra þýði (Félagsvísindastofnun, 2014). Í þessu rannsóknarverkefni verður 

megindlegri rannsókn beitt til að ná fram stöðu rafrænna reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ og 

samanburðarsveitarfélögum. Niðurstöður voru settar fram með tölulegum hætti og myndrit 

notuð til skýringa og rökstuðnings við niðurstöður. Ekki var ályktað um stærra þýði út frá 

niðurstöðunum. Fyrir seinni 4 rannsóknarspurningarnar var eigindleg rannsóknaraðferð notuð 

en eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar þegar kafa þarf dýpra í viðhorf, skilning og 

skoðanir þátttakenda rannsóknarinnar (Félagsvísindastofnun, 2014).  

7.1 Þátttakendur 

Tekin voru djúpviðtöl við valda starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar. Deildarstjóri bókhaldsdeildar, 

fjármálastjóri, fyrrverandi deildarstjóri, fyrrverandi fjármálastjóri, innkaupastjóri, starfsmenn í 

stofnunum sem sjá um samþykkt reikninga og starfsmenn bókhaldsdeildarinnar tóku þátt í 

viðtölunum. Viðtöl voru einnig tekin við starfsmenn Icepro og starfsmann skeytamiðlunarinnar 

Inexchange. Með svörum úr viðtölum þessum fengu höfundar glögga sýn á stöðu rafrænna 

reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ og gátu í framhaldi af þeim greint frá niðurstöðum út frá 

rannsóknarspurningum verkefnisins.  

7.2 Framkvæmd 

Tekin voru síma- og tölvupóstsviðtöl við Guðmund Ragnar Ólafsson innkaupastjóra 

Hafnarfjarðarbæjar, Helenu Guðmundsdóttur sérfræðing í reikningshaldi og Gerði 

Guðjónsdóttur fyrrverandi fjármálastjóra Hafnarfjarðarbæjar í þeim tilgangi að afla munnlegra 

heimilda um starfsemi og fjárhagsstöðu sveitarfélagsins á innleiðingartímabilinu til að dýpka 

skilning höfunda á starfseminni þegar ekki var unnt að finna ritaðar heimildir. Viðtölin áttu sér 

stað 16. desember 2016 og 15. og 22. apríl 2017.  

Djúpviðtölin sem rannsóknin var byggð á voru tekin við viðkomandi starfsmenn 

Hafnarfjarðarbæjar, fyrrverandi starfsmenn sem voru við störf hjá Hafnarfjarðarbæ í 

innleiðingunni auk starfsmanna hjá Inexchange skeytamiðlara og Icepro. Viðtölin áttu sér stað 

dagana 7., 14., 21. og 28. febrúar 2017. Höfundar rannsóknarinnar heimsóttu vinnustaði 

viðmælenda og höfðu þar afnot að af lokuðum rýmum þar sem viðtölin fóru fram. Hvert viðtal 

tók  15-40 mínútur. Í heildina voru viðtölin 13 og vörðu í 393 mínútur. Það stysta tók rétt rúmar 

7 mínútur en það lengsta stóð yfir í tæpar 51 mínútu. Viðmælendurnir voru spurðir svipaðra 
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spurninga sem voru þó aðlagaðar að starfi hvers viðmælanda, einnig var bætt inn í fyrirfram 

formaða spurningalista (sjá viðauka A) eftir því sem efni og fyrri svör gáfu tilefni til í 

viðtölunum. Í upphafi viðtalanna var viðmælendum kynnt hverjir höfundar væru ásamt 

kynningu á því hver tilgangur rannsóknarinnar væri. Viðmælendum var heitið fullum trúnaði 

við vinnslu verkefnisins. Viðtölin voru tekin upp á stafrænan hátt að fengnu leyfi viðmælenda 

til að auðvelda úrvinnslu og utanumhald upplýsinganna sem þar komu fram. Öllum hljóðskrám 

var eytt eftir að úrvinnslu lauk.  

Auk viðtalanna var sendur út tölvupóstur (sjá viðauka B og C) til 20 stærstu sveitarfélaganna 

hér á landi þar sem beðið var um upplýsingar um hvort og þá hvenær viðkomandi sveitarfélag 

hóf að taka á móti rafrænum reikningum ásamt ósk um upplýsingar um hvert hlutfall rafrænna 

reikninga væri í heildarfjölda móttekinna reikninga hjá viðkomandi sveitarfélagi. Af þeim 20 

sveitarfélögum sem sendur var tölvupóstur með beiðni um upplýsingar um rafræna reikninga 

svöruðu 8 en þau eru: Akureyri, Fjarðabyggð, Garðabær, Ísafjarðarbær, Kópavogur, 

Mosfellsbær, Reykjavíkurborg og Seltjarnarnes.   
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7.3 Úrvinnsla og greining 

Úrvinnsla viðtalanna fór fram frá marslokum fram í miðjan apríl 2017. Hljóðskrárnar voru þá 

færðar  yfir á tölvutækt form. Höfundar hlustuðu á viðtölin og rituðu niður svör viðmælenda 

við hverri spurningu ásamt viðbótarspurningum inn í Word ritvinnsluforritið. Svörin voru síðan 

flokkuð niður eftir því hvaða rannsóknarspurningu þau studdu við. Niðurstöður viðtalanna voru 

greindar, túlkaðar og settar fram í rituðu máli í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Teknir voru 

bútar úr viðtölunum og settir inn í textann til rökstuðnings við þær niðurstöður sem 

rannsakendur settu fram. 

Niðurstöðurnar frá samanburðarsveitarfélögunum voru settar upp í Excel töfluforritið, unnin 

voru gröf og myndrit út frá tölunum sem lýsa stöðu sveitarfélaganna á myndrænan hátt. 

Niðurstöðurnar voru svo settar fram í texta með vísun í viðkomandi graf eða töflu. Einnig voru 

sett upp myndrit þar sem staða sveitarfélaganna er borin saman og þróun þeirra undanfarin ár 

skoðuð. 

8 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður sem fengust úr djúpviðtölunum og þeim 

gögnum sem við fengum send frá Hafnarfjarðarbæ og samanburðarsveitarfélögunum. 

Niðurstöðurnar voru flokkaðar eftir rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í inngangi 

hér að framan. Þær upplýsingar sem hér koma fram eru allar byggðar á djúpviðtölunum og 

gögnum frá sveitarfélögunum sem haft var samband við. Sá texti sem er skáletraður er tekinn 

orðréttur upp eftir viðmælanda. Fullum trúnaði var heitið í djúpviðtölunum og því eru 

viðkomandi aðilar ekki nafngreindir á neinn hátt hér. 

8.1 Markmið í upphafi 

Í viðtölunum við starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar kom fram að ekki voru allir upplýstir um 

markmiðin með innleiðingunni og virtust starfsmennirnir ekki átta sig almennilega á því hvort 

markmiðin hefðu náðst eða ekki. Höfundar lesa þó út úr niðurstöðum viðtalanna að sett hafi 

verið fram tvö markmið þótt þau hafi verið meira í orði en á borði. Fyrra markmiðið var að ná 

öllum stærstu lánardrottnum, á borð við orkuveitu-, síma-, tryggingar-, öryggis,- og 

matvælafyrirtækjum, inn í rafræn viðskipti. Þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að senda inn 

mikið magn reikninga í hverjum mánuði og eiga stóran hluta af þeim reikningabunka sem 

sveitarfélaginu berst hverju sinni.  
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Í upphafi setjum við okkur það markmið að ná sem flestum í svona áhlaupum. Við vissum 

það að þetta yrði miserfitt, við gátum lagt ríkari áherslu á stærri fyrirtæki um að gera 

þetta, þau voru betur í stakk búin. Við vissum það að einyrkjar og minni fyrirtæki gætu átt 

í vandræðum með þetta þannig að við einbeittum okkur að stórum fyrirtækjum og 

stórnotendum sem voru með marga og eða stóra reikninga. 

Það var því mikil hagræðing og vinnusparnaður fyrir báða aðila að hafa komið á rafrænum 

viðskiptum sín á milli.  

Já, það verður allt miklu skilvirkara, reikningarnir skila sér betur, það er allt pappírslaust 

og tímasparnaður maður bókar miklu fleiri reikninga heldur en handvirkt. 

Seinna markmiðið var tölulegt hlutfall og sett fram af fyrrverandi fjármálastjóra við upphaf 

innleiðingarinnar og var það að ná hlutfalli rafrænna reikninga í 80% innan fimm ára.  

Já, það var talað um einhverja tölu en ég þori varla að segja töluna, minnir samt að það 

hafi verið um 80%.  

Sé horft út frá niðurstöðum viðtalanna og þeim gögnum sem fengust hjá Hafnarfjarðarbæ þá er 

svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni bæði já og nei. Hafnarfjarðarbær hefur náð góðum 

árangri í innleiðingu rafrænna reikninga og er hlutfall þeirra nú um 65% af öllum mótteknum 

reikningum. Þennan góða árangur má að mestu leyti rekja til þess að Hafnarfjarðarbær hefur 

náð að koma sínum stærstu lánardrottnum inn í rafræn viðskipti. Það mætti því segja sem svo 

að Hafnarfjarðarbær hafi náð fyrra markmiði sínu með glæsibrag. Seinna markmiðið sem sett 

var fram við innleiðinguna um að ná rafrænum reikningum í 80% innan fimm ára hefur þó ekki 

gengið eftir og því ljóst að innleiðingarferlið hafi ekki gengið eins hratt fyrir sig og markmiðið 

gerði ráð fyrir í upphafi. 

Í sjálfu sér myndi maður vilja vera skipulagðari og setja þetta meira kerfislega upp. Við 

stukkum svolítið út í djúpu laugina. Við höfðum alltaf þessi markmið. Það var svo mikið at 

að það var ekki tími til að taka stöðuna og fylgja eftir verkefnum. 

Starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar hafa staðið sig vel í að vinna að settum markmiðum, það er í 

þeirra höndum að halda innleiðingarferlinu áfram og passa upp á að missa ekki niður þann góða 

árangur sem þeir hafa nú þegar náð. Með skýrri markmiðasetningu og áframhaldandi 

innleiðingarferli ættu þeir að geta náð upphaflegum markmiðum sínum og jafnvel lengra en 

það. Einnig kom skýrt fram í viðtölunum að starfsmennirnir telja vanta frekara samstarf á milli 

ríkis, annarra sveitarfélaga og Sambands íslenskra sveitarfélaga um að gera innleiðingu rafræna 

reikninga að forgangsverkefni.  
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Ég hefði viljað að við tækjum okkur til og kláruðum þetta verkefni, þá á ég við á landsvísu, 

að pappírsreikningar verði ekki til að það verði allir reikningar sendir rafrænt. Ef 

stjórnvöld myndu einbeita sér að því með fullkomnum vilja. Við höfum horft á breytingar 

á öllu skattkerfinu á Íslandi, rafræn skil á skattinum er fullkomið og það eru allir sammála 

því. Þetta er bara spurning um að hugur fylgi hönd við að gera þetta og ef menn ætla að 

gera þetta þá er þetta vel hægt. Þetta þarf bara að koma ofan frá og það þarf meira til en 

dúdda eins og mig.  

Ef þessir aðilar myndu taka sig saman um að ákveða að rafrænir reikningar væru það form sem 

notast ætti við og væru samtaka í átakinu myndu sparast gríðarlegar upphæðir á ári hverju fyrir 

þjóðfélagið í heild og miklir möguleikar sem opnast fyrir annars konar rafræn viðskipti eins og 

til dæmis innkaup og pantanir.  

það hefur verið reiknað út að ef að allir reikningar á Íslandi yrðu gerðir rafrænir þá myndi 

þjóðfélagið spara um 11 milljarða á ári, þetta var staðfest nokkru seinna að þegar annar 

aðili reiknaði út að það myndu sparast um 10,5 milljarðar, en þetta á þó samt eingöngu 

við ef að innkaup yrðu alveg rafræn líka, það er að segja ef að pantanir séu líka farnar að 

flæða rafrænt. 

8.2 Staða rafrænna reikninga í dag hjá Hafnarfjarðarbæ og 

samanburðarsveitarfélögum 

Af óviðráðanlegum ástæðum var ekki hægt að nálgast upplýsingar um hlutfall rafrænna 

reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ frá árunum 2009–2011. Á þessu tímabili voru rafrænir 

reikningar bókaðir á uppáskriftarnúmeri þess bókara sem sá um rafrænu reikningana á hverjum 

tíma. Þar af leiðandi blönduðust rafrænu reikningarnir inn í númeraröð handskráðu 

reikninganna á þessum árum og þess vegna ekki hægt að taka út hlutfall rafrænna reikninga á 

móti handskráðum reikningum á tímabilinu. Árið 2012 fengu rafrænu reikningarnir sér 

uppáskriftarnúmer (U5) og frá þeim tíma voru þeir lesnir inn og bókaðir á því númeri svo að 

auðveldara væri að halda utan um þá og fylgjast með þróun þeirra á milli tímabila. Einnig 

vafðist það fyrir endurskoðendum þegar þeir fóru að skoða skjalamöppurnar með útprentuðu 

reikningunum að rafrænu reikningana vantaði inn í númeraröðina.  

Eins og sjá má á mynd 4 hér fyrir neðan var hlutfallsvöxtur rafrænu reikninganna hægur á 

fyrstu árum innleiðingarinnar. Hlutfall rafrænna reikninga var einungis komið í 23% árið 2012, 

ástæðuna má rekja til þess að lítil vakning var orðin á rafrænum reikningum og fá fyrirtæki 

farin að senda rafræna reikninga. Fleiri sveitarfélög voru þó farin að bætast í hópinn og 
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hugmyndir uppi um að hefja samstarf á milli sveitarfélaga til að auka pressu á fyrirtæki að 

senda út rafræna reikninga. 

Það var á sínum tíma samstaða um það að koma þessu í betri veg. Við vorum fljót að ná 

árangri og Hafnarfjörður var í fararbroddi af sveitarfélögunum. 

Á árunum 2012–2014 fóru starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar í markvisst átak um að fjölga þeim 

lánardrottnum sem kæmu inn í rafræna reikninga. Árið 2012 var hlutfall rafrænna reikninga 

komið í 23% og lítið búið að gerast frá því að innleiðingin hófst. Átakið fólst í að fyrrverandi 

deildarstjóri og innkaupastjórinn tóku höndum saman og fóru yfir lánardrottnalista bæjarins og 

tóku saman alla stærstu lánardrottnana sem ýmist höfðu marga reikninga í hverjum mánuði eða 

sendu reikninga með háum upphæðum. Þeim var svo sent bréf þar sem þeir voru hvattir til að 

koma í rafræn viðskipti. 

 

Mynd 4. Hlutfall rafrænna reikninga af mótteknum reikningum hjá Hafnarfjarðarbæ 2012 – 2017 

Einnig var farið í samstarfsverkefni með nágrannasveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem forsvarsmenn verkefnisins sendu út sameiginlegt bréf til þeirra lánardrottna sem þeir 

versluðu allir við. Með því átti að reyna að auka pressuna á lánardrottnana ef krafan kæmi frá 

fleiri en einum aðila. Átakið skilaði sér vel en á þeim árum sem það stóð yfir rúmlega 

tvöfaldaðist hlutfall rafrænna reikninga af mótteknum reikningum, eða úr 23% árið 2012 í 53% 

árið 2014. Vel var haldið utan um innleiðingarferlið og má þennan góða árangur að miklu leyti 

þakka eljusemi fyrrverandi deildarstjóra bókhaldsins sem tók þetta verkefni undir sinn 
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verndarvæng og einbeitti sér að því að ná til sem flestra lánardrottna. Ávinningurinn af 

rafrænum reikningum var kominn glöggt í ljós og til mikils að vinna ef vel myndi takast til.  

Það var svona unnið mjög þétt og farið vel af stað. Síðan urðu bara þannig breytingar á 

yfirmönnum og þá um leið utanumhaldið frá árinu 2014. Fjármálastjórinn hættir þá og 

kannski ekki alveg þegar hún fer en fljótlega á eftir þá hættir deildarstjóri bókhaldsins 

minnir að það hafi verið 2015, þá gerist ekkert það verður stöðnun. Svo það er bara verið 

að vinna þetta eins og þetta kemur fyrir, því sem búið var að ná, sú vinna skilaði sér öll 

held ég mjög vel, síðan er eitt og eitt fyrirtæki að detta inn svona nánast af sjálfu sér, það 

hefur ekki verið unnið markvisst að því að ná þeim inn, ekki alla vegna svo að ég viti.  

Eftir að deildarstjórinn fyrrverandi lét af störfum hefur hlutfallið einungis aukist um 12% þar 

sem ekki hefur verið unnið markvisst að því að fá inn fleiri lánardrottna. Þeir lánardrottnar sem 

bæst hafa við eru meira hliðarverkun af innleiðingarferli annarra fyrirtækja en því að 

Hafnarfjarðarbær hafi sóst eftir að fá þá í rafræn viðskipti við sig. Stöðnunin sem átt hefur sér 

stað má að miklu leyti rekja til mannabreytinganna sem urðu á þessum tíma og er ekki óeðlileg 

þar sem tíma tekur fyrir nýtt fólk að koma sér inn í þau verkefni sem krafist er af þeim og læra 

á vinnulagið. Höfundarnir fundu þó einnig út að önnur ástæða er fyrir stöðnuninni en hana má 

rekja til kæru til Samkeppniseftirlitsins sem Hafnarfjarðarbær fékk á sig árið 2013 en hún 

tengdist of náinni samvinnu við skeytamiðlarann Inexchange.  

Við unnum mest með Inexchange við innleiðinguna og fengum á okkur kæru og það fór 

hellings vinna í það sem skilaði engu nema þrasi og leiðindum. Já, kæran út af 

samkeppnislögum, sagði að Hafnarfjarðarbær mætti ekki mismuna þeim, af því þetta væri 

svo ný þjónusta að þá mætti ekki velja einhvern einn heldur þyrfti að gefa öllum séns. Það 

vantar upp á lagaheimildina til að sveitarfélögin geti farið í útboð með skeytamiðlanirnar. 

Það er ekkert óeðlilegt við að umhverfið sé ekki til þar sem við erum að búa til nýtt 

umhverfi og svona í fyllingu tímans þá verður þetta þannig hjá öllum, þetta verður 

samkeppnismarkaður. 

Svo kom þetta atvik þegar Hafnarfjarðarbær var kærður til samkeppniseftirlitsins og eftir 

það hefur ekkert gerst. Hafnarfjarðarbær þorir ekki að hafa samband við Inexchange og 

Inexchange vill ekki vera að ýta sinni þjónustu að þeim. Þetta var 2013 þá dó sambandið 

það er enn þá unnið saman en ekki eins náið og það var. 

Mikil orka og vinna fór í að leysa úr þessari kæru sem varð til þess að Inexchange og 

Hafnarfjarðarbær minnkuðu samstarf sitt til muna og Hafnarfjarðarbær hóf að taka á móti 

rafrænum reikningum frá tveimur öðrum skeytamiðlurum, Advania og Sendil.  
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Samstarfið hefur ekki gengið snurðulaust fyrir sig en þó nokkuð vel á milli Advania, 

Hafnarfjarðarbæjar, Inexchange og Wise. Sendill er fyrirtæki sem vill vinna með Peppol og 

styðjast við staðla um rafræna reikninga, hinir tveir skeytamiðlararnir hafa ekki farið þessa leið 

í sinni vinnu og hefur þetta því valdið miklum samstarfserfiðleikum á milli þessara aðila sem 

hefur hægt enn frekar á innleiðingarferlinu og gert lánardrottnum erfiðara fyrir að komast í 

rafræn samskipti við Hafnarfjarðarbæ. 

Inexchange sem dæmi hefur náð miklum árangri, þeir hafa tekið þetta svoleiðis að þeir 

nálgast sveitarfélögin og síðan hafa þeir sagt við skulum tengja þá aðila sem þú ert að 

versla við, þú tekur upp lausnina okkar og við sjáum um að setja upp hjá ykkar birgjum 

og koma ykkur í tengingu við þá. Þeir hafa svolítið sett þetta þannig upp að til þess að 

þetta virki þá verða aðilar að hafa sömu tengingu báðum megin. Á meðan við erum með 

annan aðila sem heitir Sendill þeir eru mjög trúir staðlinum og segja við ætlum bara að 

þjóna ákveðnum aðilum, við gerum ákveðnar kröfur um gæði reikningsins og við gerum 

kröfur til þess að allir reikningar sem berast til okkar og fara frá okkur fari í gegnum 

Evrópska samskiptanetið Peppol. Síðan erum við með Advania sem er þriðji aðilinn þeir 

eru svo stórir að þeir hafa svo lítið nálgast markaðinn þannig að þeir telja sig geta sinnt 

öllum hvort sem það eru móttakendur eða sendendur og ef það eru einhver vandamál þá 

leysa þeir þau. Það er svona þeirra nálgun þeir hafa í raun ekki verið að líta á vandamál 

sem vandamál heldur sem viðfangsefni. 

Icepro hefur reynt að vera milliliður og koma á bættu samstarfi á milli skeytamiðlaranna til að 

liðka fyrir því að innleiðingin geti haldið áfram. Þeir telja að með tímanum eigi að vera hægt 

að fara í útboð á þessari þjónustu og óþarfi sé að hafa tengingar við þrjá skeytamiðlara. 

Samstarfið á milli þessara aðila ætti að vera með þeim hætti að það eigi ekki að skipta máli við 

hvaða skeytamiðlara þjónustusamningur sé gerður; þeir eigi að geta talað sama tungumálið og 

sent skeyti sín á milli óhindrað, sama hvort bókhaldskerfi sendanda eða móttakanda heitir 

Navision, DK, Sap eða eitthvað annað.  

Ef við tölum hreint út um markaðinn hérna og fyrirkomulagið, flutningurinn á 

reikningunum þá hefur það verið ákveðið flækjustig. Það eru þrír aðilar í dag sem eru að 

bjóða upp á þjónustu við að flytja rafræna reikninga og þeir hafa ekki verið kannski 

nægjanlega samhæfðir. Þannig að það hefur verið svona ákveðið vandamál, þessir aðilar 

eru hugsanlega ekki að gera sömu kröfur til þeirra reikninga sem þeir eru að senda og 

móttaka, það hefur því gerst og er að gerast að reikningum er hafnað. Reikningurinn sem 

einn aðili leyfir er hafnað af öðrum aðila og þetta er svona ákveðinn núningur og í 

rauninni þá getum við sagt það að í hinum fullkomna heimi þá átt þú sem fyrirtæki að 
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getað valið þér aðila sem að þú vilt að þjónusti þig varðandi sendingu og móttöku á 

rafrænum reikningum. Svona eins og þú velur þér símafélag þú átt ekki að þurfa að vera 

með tvo eða fleiri gsm-síma til að geta talað við alla í kringum þig af því að sumir eru hjá 

Símanum og aðrir hjá Vodafone og svo framvegis. Markaðurinn á að gera þá kröfu til 

þessara aðila að samskiptin á milli þeirra séu hnökralaus. Þetta er eitt af því sem við erum 

að vinna í og við fundum reglulega með þessum skeytamiðlurum og erum að fá þá til þess 

að samræma sig og það gengur hægt en það gengur. Hlutirnir eru að verða betri en þarna 

er veit ég líka að ef aðilar eins og Hafnarfjarðarbær er að gera kröfur á aðila um móttöku 

á reikningum þá þurfa þeir að geta tekið við reikningum frá öllum þessum skeytamiðlurum.  

Á mynd 5 hér fyrir neðan má sjá samanburð á milli níu sveitarfélaga og hvert hlutfall rafrænna 

reikninga er í hverju sveitarfélagi fyrir sig fyrir árið 2016. Sveitarfélögin hófu innleiðingarferli 

sín á mismunandi tíma og eru komin mislangt í ferlinu. Fjarðarbyggð, Garðabær og 

Reykjavíkurborg byrjuðu sín innleiðingarferli á árunum 2006–2008 en þá í formi Span-

kerfisins. Eftir að innleiðingarferli Hafnarfjarðar í samstarfi við Inexchange hófst, fóru 

sveitarfélögin að bætast í hóp viðskiptavina Inexchange eitt af öðru. 

Í dag eru nær öll sveitarfélög að kaupa þjónustu af Inexchange, einn og einn hreppur sem 

ekki eru komnir í þjónustuna. Litlu hrepparnir eru að koma inn því það var lagt niður SFS-

kerfið sem Tölvumiðlun var með. Allra smæstu sveitarfélögin hafa tekið upp Navision sem 

geta tekið á móti rafrænum reikningum. 

 

 

Mynd 5. Hlutfall rafrænna reikninga af mótteknum reikningum hjá samanburðarsveitarfélögum fyrir árið 2016. Innan sviga er 

árið sem sveitarfélagið hóf innleiðingu rafrænna reikninga 
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Á mynd 6 hér á eftir má lesa út að innleiðingarferli þeirra sveitarfélaga sem hafa komið inn á 

síðustu þremur árum hefur gengið mun hraðar fyrir sig en hjá þeim sveitarfélögum sem hófu 

innleiðingarferlið í upphafi rafrænna reikninga hér á landi. Það má leiða að því líkum að sú 

mikla vinna sem frumkvöðla sveitarfélögin lögðu á sig við upphafsár innleiðingarinnar sé að 

skila sér til baka í formi auðveldara og fljótlegra innleiðingaferlis. Því til stuðnings má nefna, 

og sjá á mynd 5 hér að framan, að Seltjarnarnes hóf sitt innleiðingarferli 2014 og á fyrsta ári 

innleiðingaferlisins náðu þau hlutfallinu upp í 40%. Árið 2016 hafði hlutfallið aukist um 35% 

og hlutfallið orðið 54% af heildarmótteknum reikningum (ekki fengust uppgefnar tölur fyrir 

febrúar 2017). Árið 2015 hóf Mosfellsbær sitt innleiðingarferli og á tveimur árum fór hlutfall 

rafrænna reikninga upp í 50% og jókst hlutfallið um 24% fyrstu tvo mánuði ársins 2017. 

Akureyri hóf innleiðingarferli sitt fyrir ári síðan og á fyrsta ári sínu fór hlutfallið upp í 18% en 

til samanburðar tók það Hafnarfjarðarbæ þrjú ár að koma hlutfalli rafrænna reikninga í 23%. 

Á fyrstu tveimur mánuðum ársins 2017 jókst hlutfall rafrænna reikninga hjá Akureyrarbæ um 

tæp 78%, eða úr 18% í 32%. 

 

Mynd 6. Þróun hlutfalls rafrænna reikninga af mótteknum reikninum hjá Akureyrabæ, Seltjarnarnesbæ og Mosfellsbæ í 

samanburði við Hafnarfjörð 

Innleiðing rafrænna reikninga á Íslandi er hvergi nærri lokið, aukningin er hæg en stöðug hjá 

þeim sveitarfélögum sem hafa verið hvað lengst í innleiðingarferlinu eins og sést á grafinu hér 

að neðan (sjá mynd 7). Fjölgun lánardrottna hjá sveitarfélögunum sem lengst hafa verið er 

meira í formi hliðarverkana frá þeim sveitarfélögum sem eru í innleiðingarfasanum. Úr 
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tölunum sem við fengum frá sveitarfélögunum má lesa að mikil vitundarvakning hefur orðið 

um rafræna reikninga. Mun auðveldara og fljótlegra er fyrir fyrirtæki að hefja innleiðingarferlið 

þar sem fleiri fyrirtæki hafa nú þegar hafið sendingu rafrænna reikninga. Það er kjörið tækifæri 

fyrir sveitarfélögin og aðra opinbera aðila að taka höndum saman og nýta þann meðbyr sem 

rafrænir reikningar hafa til að auka enn frekar hlutfall rafrænna viðskipta. Með samstilltu átaki 

væri hægt að ná hlutfallinu upp í 95–100% líkt og Danir náðu á sínum tíma.  

 

Mynd 7. Hlutfall rafrænna reikninga af heildar mótteknum reikningum fyrir árið 2016 og í febrúar 2017 

Til þess að ná enn hærra þarf samvinnu allra aðila og fulla trú á að markmiðin náist. Með því 

er hægt að auka pressuna á stærri fyrirtæki eins og Bónus, Krónuna og Rúmfatalagerinn sem 

ekki hafa enn séð hag sinn í því að senda rafræna reikninga. Í viðtölum við samþykkjendur úti 

í stofnununum kom það skýrt fram að til að ná fram hagstæðari innkaupum töldu þeir mikilvægt 

forgangsverkefni að ná inn lágvöruverslununum. Eins og staðan er í dag hafa þessi fyrirtæki í 

krafti stærðar sinnar sagt nei og því ætti það að vera hagur sveitarfélaganna og annarra 

opinberra aðila að sameinast um að mynda pressu á þessi fyrirtæki og ná þannig fram 

hagstæðari innkaupum. 

8.3 Hindranir við áframhaldandi innleiðingu 

Engar það eru engar hindranir það vantar bara kraftinn í starfsfólkið að taka næsta skref. 

Þurfa jafnvel að gefa einhvern tímafrest. Aðallega bara vilji hjá starfsfólkinu. Hvað vill 

starfsfólkið? Það gerist ekkert nema að þau láti þetta gerast. 
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Þetta er bara spurning um að hugur fylgi hönd við að gera þetta og ef menn ætla á annað 

borð að fara í verkefnið þá er þetta vel hægt. 

Árið 2014 sagði fyrrverandi fjármálastjóri upp störfum hjá Hafnarfjarðarbæ og fljótlega eftir 

það einnig deildarstjórinn. Nýir yfirmenn með nýjar áherslur tóku við keflinu og hefur 

innleiðingarferlið legið í dvala frá þessum tíma. Nýr deildarstjóri bókhaldsins hefur þó fullan 

hug á að auka enn frekar við hlutfall rafrænna reikninga og er fyrirhugað átak á næstu mánuðum 

og misserum þar að lútandi.  

En ég veit að það stendur til, við erum nýbúin að vera á starfsmannafundum og ég veit það 

að nýi deildarstjórinn á sér markmið um að fara að setja skurk í þetta ásamt 

innkaupastjóranum.  

Viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að þeir telja innleiðinguna vera komna á þann stað að 

erfitt geti reynst að ná til þeirra aðila sem teljast til einyrkja eða smærri fyrirtækja. Þessa aðila 

töldu viðmælendurnir heilt yfir vera flöskuháls í því að innleiðingin gæti náð upp í 80–90%. 

Það eru helst þessir litlu einyrkjar, stendur kannski ekki beint í vegi fyrir því, en standa 

kannski í vegi fyrir því að við komumst í 100%, ég veit ekki hvort að við náum því einhvern 

tímann. 

Langflestir sáu það ekki fyrir sér að hægt yrði að ná hlutfallinu upp í 100% þar sem svo margir 

einyrkjar og lítil fyrirtæki sæju sér ekki hag í því að senda rafræna reikninga vegna kostnaðar 

sem fylgir því að senda reikninga rafrænt.  

Ef þú ert með lítinn rekstur getur þú sent 100 reikninga á ári frítt í gegnum Inexchange.  

Inexchange býður upp á að einyrkjar og smærri fyrirtæki geti sent allt að 100 rafræna reikninga 

á ári frítt í gegnum kerfið hjá þeim. Fyrirtækið hefur ekki verið að kynna þennan kost fyrir 

minni aðilum af ótta við að styggja söluaðila ódýrari bókhaldslausna. Hafnarfjarðarbær hefur 

einnig boðið upp á aðstöðu og aðstoð í gegnum þjónustuver sitt þar sem lánardrottnum er gert 

kleift að senda rafræna reikninga án kostnaðar. Þessi þjónusta hefur ekki mikið verið nýtt en er 

þó til staðar.  

Einyrkjar eru farnir að semja við aðila um að útbúa fyrir sig reikninga jafnvel daglega og 

þeir geta sent þá á skeytamiðlara. Það eru orðnar svo margar leiðir í boði að þetta á ekki 

að þurfa að vera neitt vandamál. Það þarf bara að vera hægt að leiða menn inn á þær 

leiðir sem þarf til að þetta verði að veruleika. 

Viðtölin benda til að vilji sé á meðal þessara smærri aðila til að senda rafræna reikninga en 

þekkingarleysi og upplýsingaskortur á þeim lausnum sem í boði eru virðist hamla því að 
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sending á rafrænum reikningum aukist meðal smærri aðila. Mikil tækifæri eru því fólgin í því 

að vinna að því á næstu misserum og mánuðum að kynna þær lausnir sem í boði eru og aðstoða 

þessa aðila við að koma sér af stað í rafræn viðskipti.  

Stærsta hindrunin sem höfundar sjá út úr viðtölunum er það samskiptavandamál sem virðist 

ríkja á milli þeirra skeytamiðlara sem bjóða upp á rafrænar skeytasendingar, lánardrottna og 

bókhaldsins. Enn þann dag í dag ganga samskiptin ekki eins vel og þau gætu gert ef allir aðilar 

myndi leggja sig fram og vera samtaka um að laga þá hluti sem þarfnast lagfæringar. 

Eins að fá lánardrottna til að skrá reikningana rétt það snýr meira að samstarfi við 

skeytamiðlarana, þeir eru misgóðir, sumir arfaslakir en aðrir mjög góðir. Þannig að það 

eru þessir helstu hnökrar en eru meira samskipta- og tæknilegs eðlis heldur en kannski 

gallar við rafrænu reikningana sjálfa. 

Samvinnan, og þá sérstaklega á milli skeytamiðlaranna, hefur ekki verið nógu góð og þrátt fyrir 

ítrekaða fundi og tilraunir til samvinnu hefur ekki enn tekist að ná samstarfinu á rétta braut. Til 

þess að innleiðingarferlinu ljúki farsællega verða skeytamiðlararnir að vinna í að finna lausn á 

þessum samskiptavanda sem ríkt hefur þeirra á milli. Innleiðing rafrænna reikninga er 

viðkvæmt ferli þar sem verið er að breyta verkferlum sem hafa gengið vel fyrir sig í tugi ef 

ekki hundruð ára. Við slíkar aðstæður er það mikilvægt að lánardrottnarnir upplifi ekki neikvæð 

samskipti á milli skeytamiðlaranna eða óþarfa erfiðleika við innleiðingarferlið því að það eykur 

hættuna á neikvæðri upplifun sem getur valdið því að þeir gefast upp og ferlið fái á sig 

neikvæðan stimpil og innleiðingarferlið þar af leiðandi taki mun lengri tíma.  

Önnur hindrun sem mætti benda á er vöntun á samstöðu og ákvarðanatöku opinberra aðila um 

að rafrænir reikningar séu sú leið sem íslenskt viðskiptalíf ætti að notast við. Fjársýsla ríkisins 

og Reykjavíkurborg hafa gert tilraunir til að loka á móttöku pappírsreikninga eftir ákveðna 

dagsetningu en hafa ekki staðið við lokanirnar einhverra hluta vegna. Danir fóru þá leið árið 

2005 að þeir settu í lög að opinberum aðilum er ekki heimilt að taka við reikningum á 

pappírsformi og hafa staðið við það síðan. Opinberir aðilar í Danmörku taka ekki við 

reikningum nema með rafrænum hætti og ef lánardrottnar ætla að stunda viðskipti við hið 

opinbera verða þeir einfaldlega að senda rafræna reikninga. Þessa leið væri vel hægt að fara 

hér á landi en til þess að það sé hægt þarf að taka af skarið, auka samvinnu á meðal opinberra 

aðila og einfaldlega setja lög sem kveða á um að opinberir aðilar taki ekki við 

pappírsreikningum.  
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Þetta þarf að koma frá Samtökum sveitarfélaga og Fjársýslu ríkisins um að þetta skuli 

verða svona.  

Ísland hefur öll þau tól og tæki sem þarf til að ljúka innleiðingarferlinu en skilning og 

ákvarðanatöku opinberra aðila vantar upp á að ljúka þessu verkefni. Það er mikið í húfi fyrir 

íslenskt samfélag að koma viðskiptum í rafrænt umhverfi þar sem háar fjárhæðir geta sparast á 

ári hverju, liðkun verður í viðskiptum ásamt því aukna öryggi sem fylgir rafrænum reikningum 

í formi minni villuhættu og færri týndra reikninga.     

8.4 Telur starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar að innleiðing rafrænna reikninga 

hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif fyrir sveitarfélagið? 

Allir viðmælendur okkar voru á einu máli um að innleiðing rafrænna reikninga hafi haft jákvæð 

áhrif fyrir sveitarfélagið. Sá ávinningur sem hlýst af rafrænum reikningum hefur skilað sér 

margfalt til baka þrátt fyrir erfiðleika í upphafi innleiðingarferlisins.  

Jákvætt, á allan hátt, umhverfislega, fjárhagslega, betra verklag, afstemmingar 

auðveldari. Reikningar berast frekar, sérstaklega fyrir ríki og stór sveitarfélög. Allar 

upplýsingar verða betri og áreiðanleiki gagna verður meiri.  

Sveitarfélagið hefur haft fjárhagslegan ávinning af innleiðingunni en hefur þó ekki tekið hann 

saman krónutölulega séð. Fjárhagslegur ávinningur sést þó á því að hægt var að fækka um eitt 

stöðugildi í bókhaldinu eftir innleiðingu rafrænna reikninga.  

Nei, en ef þú metur stöðugildið bara, hvað kostar það? Það eru einhverjar milljónir á ári. 

Erum svo sem ekki að reyna að setja kostnaðinn niður á þetta að öðru leyti. Ég hugsa að 

ef við færum í 100% rafræna reikninga þá myndi örugglega eitt stöðugildi í viðbót sparast. 

Það kæmi mér ekkert á óvart að ef við værum í 100% rafrænum reikningum þá væri það 

möguleiki, það er rosaleg vinna að taka á móti pappírnum, skrá og skanna hann inn, það 

er miklu seinlegra ég tala nú ekki um ef að forskráning rafrænu reikninganna er góð.  

Ávinningurinn kemur þó helst fram í auknu öryggi og hraðara vinnsluferli reikninga. 

Reikningar áttu það til að týnast í pósti eða daga upp úti í stofnunum og tók oft langan tíma að 

uppgötva að reikningana vantaði með tilheyrandi dráttarvaxtarkostnaði. Þökk sé rafrænu 

reikningunum geta starfsmenn bókhaldsins bókað mun fleiri reikninga á styttri tíma og nýtt 

tímann sinn til annarra verkefna eins og afstemmingar lánardrottna. 

Ávinningurinn er náttúrulega sá að þetta skapar léttari vinnu, minna starfsafl þarf til að 

keyra reikningana í gegn. Betra utanumhald kerfislega, reikningarnir eru að skila sér fyrr 
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út í kerfið og betra utanumhald varðandi greiðslur. Bara í alla staði mun skilvirkara, og 

þú kemst yfir meira, miklu meira. 

Afstemmingarnar eru mikilvægur þáttur í innra eftirliti og til að auka gæði bókhaldsins. Með 

reglulegum afstemmingum uppgötvast villur og hægt að bregðast mun fyrr við en áður var 

hægt. Bókhaldið verður réttara tímanlega séð sem auðveldar uppgjör og gefur gleggri mynd af 

stöðu sveitarfélagsins.  

Betri afstemmingar gagnvart því að það skilar sér allt, minni starfsmannakostnaður og 

þetta er ávinningur fyrir báða aðila. 

Rétt staða í bókhaldi er sérstaklega mikilvæg þegar höndlað er með almannafé enda er það 

hagur bæjarbúa að starfsmenn sveitarfélagsins haldi vel utan um þá fjármuni sem ætlast er til 

af lögum að fari í lögbundna þjónustu við íbúa og sé ekki sóað í óþarfa vaxtakostnað, vanskil 

eða vannýttan tíma starfsfólks. 

Innleiðing rafrænna reikninga er flókið ferli og tekur á fyrir starfsmenn sendandans, 

móttakandans sem og skeytamiðlarans. Ef samvinnan er góð og verkefnið vel undirbúið má 

lágmarka til muna hættuna á villum. Það er því allra hagur að vel sé staðið að undirbúningi 

innleiðingarinnar, viðkomandi aðilar innleiðingarinnar tali saman og ákveði hvernig þeir vilji 

hafa reikningana upp setta og allt starfsfólkið sé upplýst um hvernig framkvæmdin á að vera.  

Það þyrfti að kynna þetta mun betur fyrir þeim sem eru að senda frá sér. Mögulega vantar 

reglur um það að rafrænn reikningur ætti að innihalda ákveðnar upplýsingar. Maður 

finnur það aðeins þegar maður er að tala við skeytamiðlara að þessar upplýsingar eiga 

að fara í þennan reit etc. hann er örugglega að setja í vitlausan reit. Það veit örugglega 

enginn hver er að setja í rangan reit nema skeytamiðlarinn þegar hann fer að rýna í 

gögnin. Það vantar svolítið svona kynningar til að fólk sé ekki að lenda í svona. Þannig 

að þegar ég er að fá reikning til mín og vantar upplýsingar eins og sveitarfélögin vilja að 

reikningar séu eyrnamerktir ákveðinni stofnun þannig að ef leikskólinn er að kaupa af t.d. 

Mjólkursamsölunni þá vil ég fá að sjá það á reikningnum hjá mér en MS sendir kannski 

reikning merktan sveitarfélaginu. Þarna finnst mér vanta þekkingu hjá sendandanum, það 

er ekkert mál fyrir hann að hafa samband og ég get gefið honum upp númerið á stofnuninni 

eða deild þannig að hann geti fest það hjá sér (sendandinn). Hann gefur bara út reikning 

á sveitarfélagið og sendir frá sér og svo fæ ég hann og ég veit ekkert hvaða stofnun hjá 

mér á að fá hann. Það er þessi fínpússning sem vantar. Það gætu verið reglur sem segja 

það að það sé skilyrt svæði sem þarf að setja inn í og þú getur ekki sent hann frá þér nema 

að svæðið sé útfyllt.  
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Fram kemur í viðtölunum að einn af neikvæðu þáttunum við innleiðinguna hafi verið 

samskiptaleysi á milli aðila og vöntun á undirbúningi. Viðmælendurnir voru sammála um að 

innleiðingarferlið hafi tekið verulega á en hafi þrátt fyrir það borgað sig margfalt til baka í 

formi ávinningsins og myndu ekki vilja skipta yfir í handskráningu reikninganna. Það mætti 

spyrja sig hvort hægt hefði verið að fara öðruvísi að við innleiðinguna eða hvort upplifun 

starfsmannanna stafi af því að Hafnarfjarðarbær var brautryðjandi á sviði móttöku rafrænna 

reikninga og ferlið því erfiðara fyrir vikið.  

Það mætti kannski vera aðeins auðveldari samskipti við skeytamiðlarana versus 

lánardrottna sem eru ekki að skila reikningum af sér með réttum hætti eða réttum 

bókhaldslyklum. 

Aðspurð hverju þau myndu vilja breyta ef þau væru að fara í innleiðingarferlið í dag, voru 

viðmælendur samstíga og svöruðu því til að þau myndu vilja að ferlið yrði undirbúið og kynnt 

betur bæði fyrir starfsmönnum sveitarfélagsins og lánardrottnunum. Þau töldu að heppilegasta 

leiðin til farsællar innleiðingar væri að fulltrúi frá sveitarfélaginu sem hefði þá þekkingu sem 

til þyrfti myndi fara og hitta viðkomandi starfsmenn hjá lánardrottnunum og þeir koma sér 

saman um hvernig best væri að vinna að innleiðingunni. Þannig væri hægt að koma í veg fyrir 

misskilning á milli aðila og samvinnan myndi skila sér í betri uppsetningu á reikningunum þar 

sem þörfum beggja aðila yrði mætt.  

Annar neikvæður punktur sem kom fram í viðtölum við samþykkjendur reikninganna er að 

innkaup þeirra stýrast af því hvar þau geta verslað í gegnum rafræn viðskipti. Þessi þáttur getur 

haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar fyrir sveitarfélagið. Jákvæði hlutinn er að betur 

er hægt að halda utan um innkaup í sveitarfélaginu og þannig gera betri samninga við 

lánardrottna í krafti magninnkaupa. Neikvæði hlutinn snýr að sama skapi að þessum 

magninnkaupum sem þurfa að eiga sér stað til að leikskólar og skólar geti nýtt sér að versla af 

birgjunum. Í leik- og grunnskólunum eru einstaklingar sem sökum ofnæmis þurfa á sérfæði að 

halda og er um fáa einstaklinga að ræða í hverri stofnun fyrir sig. Þetta getur verið dýrt fyrir 

stofnunina að gera magnpöntun á vörunum og hætta á að matarsóun eigi sér stað. Áður en 

rafrænu reikningarnir komu til sögunnar voru stjórnendur og matráðar í stofnununum með 

innkaupakort sem þeir gátu nýtt til að versla í lágvöruverslununum og gert þannig hagstæðari 

innkaup á þessum sérvörum sem þeir þurftu á að halda. Við innleiðingu rafrænu reikninganna 

voru innkaupakortin aflögð og misstu þau þá þann valkost að geta farið í lágvöruverslanirnar 

þar sem þær bjóða ekki upp á rafræn viðskipti.  
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Ég get ekki verslað í Bónus það sem ég get ekki pantað þá get ég ekki verslað á ódýrustu 

stöðunum eins og Bónus eða Krónunni af því að þeir eru ekki tilbúnir í rafræn viðskipti. 

Ég vil samt kannski líka taka það fram að við förum í aðeins dýrari vörur en við hefðum 

gert eins og þetta með að komast ekki í Bónus. Kerfið stýrir okkur í það að sneiða fram 

hjá því ódýrasta. Við erum mjög miðuð inn á það hér að nýta fjárveitinguna okkar rosalega 

vel, þannig að við erum mjög sparsöm og leitum alltaf eftir ef við mögulega getum að 

ódýrasta kostinum, en við þetta þá tókum við ákvörðun að við getum ekki alltaf verið að 

eltast við það sem er ódýrast, nú verðum við bara að versla aðeins dýrara. 

Nefnd voru dæmi um nokkur fyrirtæki sem eru á smásölusviði og bjóða upp á vörur á lægra 

verði eins og Bónus, Krónan og Rúmfatalagerinn. Allt eru þetta verslanir sem bjóða upp á vörur 

á hagstæðu verði en neita að koma í rafræn viðskipti við sveitarfélagið þar sem viðskipti þess 

eitt og sér er ekki nógu stór hluti af heildarveltu fyrirtækjanna að þau sjái sér hag í rafrænum 

viðskiptum við þau. Stjórnendur eru því tilneyddir til að versla dýrari vöru en þeir gætu komist 

upp með að gera hefðu þeir aðgang að lágvöruverslununum.  

Í breytingarfasanum þá myndi ég gera það þannig að ég myndi búa til öflugri og stærri 

hóp, þá á ég við að ríki, sveitarfélög og samtök sveitarfélaga, það sem er svona hatturinn 

yfir öllum fjármálum stjórnsýslunnar og hafa beinar tengingar við þá sem að ráða. Þannig 

gætu menn stigið skrefið heilt yfir á landsvísu þannig að þetta sé ekki einkamál hvers og 

eins sveitarfélags eða ríkisstofnunar heldur sé þetta bara ákvörðun ríkisins að Íslendingar 

ætli að fara þessa leið. Ég held að þetta yrði það stórt verkefni það það væri meiri kynning 

og umfjöllun áður en farið yrði á stað, með því væri hægt að kynna kostina við það að 

breyta yfir í rafræna reikninga og kynna vel ávinninginn af því. 

Einnig kemur fram í viðtölunum að samvinnu á milli opinberra aðila er ábótavant og myndi 

betri samvinna styðja við innleiðingarferlið. Með gagnkvæmum stuðningi væri hægt að auka 

pressuna á þau fyrirtæki sem eru treg til að fara í rafræn viðskipti þar sem þau sjá sér ekki hag 

í því að fara út í rafræn viðskipti fyrir einn aðila.  

8.5 Hvernig hefur verkferli við móttöku reikninga breyst frá 

pappírviðskiptum yfir í rafræn viðskipti? 

Þegar reikningur er sendur á pappírsformi er hann ýmist sendur beint til bókhaldsins eða 

viðkomandi stofnunar. Lánardrottnarnir eiga það til að safna reikningunum saman yfir 

mánuðinn og senda þá svo alla í einu og þá yfirleitt um mánaðamótin eftir að úttektin á sér 

stað. Það sama á við um stjórnendur úti í stofnunum bæjarins; þeir eiga það til að safna saman 

reikningunum hjá sér áður en þeir fara með þá til bókhaldsins.  
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Ég slepp við að safna saman reikningunum og fara með þá niður í bókhaldið það er 

kosturinn fyrir mig. Það er líka minni hætta á að maður týni reikningum 

Þetta veldur því að lengri tími líður þar til að reikningarnir komast í skráningu og skönnun til 

uppáskriftar. Fleiri reikningar berast á sama tíma sem tefur enn frekar fyrir vinnsluferlinu þar 

sem bókararnir hafa ekki undan að skrá og skanna reikningana inn í kerfið. Greiðslur dragast 

með tilheyrandi dráttarvaxtakostnaði og aukin hætta er á að reikningar dagi uppi eða týnist. 

Þegar bókararnir hafa lítinn aukatíma til annarra verkefna en skráningar og skönnunar 

reikninga verður innra eftirlitinu ábótavant og liðið getur langur tími þar til að uppgötvast að 

reikning vanti í bókhaldið. 

Þegar reikningurinn berst með pósti er hann opnaður, stimplaður með móttökustimpli og settur 

í bakka þar sem hann bíður eftir að vinnsla á honum hefjist. Reikningarnir eru svo teknir, 

skráðir og skannaðir inn í uppáskriftarkerfið af bókaranum og stimplaðir með því númeri sem 

þeir fá í uppáskriftarröðinni, reikningurinn er svo settur í þar til gerða möppu. Reikningurinn 

er svo samþykktur eða hafnað af viðkomandi uppáskriftaraðila sem ber ábyrgð á kostnaðinum.  

Varðandi þessa stóru reikninga þá var gert mjög gott átak að hér samþykkir enginn 

reikning yfir 200.000 nema annar yfirmaður/sviðsstjóri samþykki líka, þá eru alla vegna 

tveir aðilar orðnir ábyrgir fyrir kostnaðinum. Þetta veitir aðhald og eykur öryggi, þetta 

var vel gert og hefur gengið vel. 

Sé reikningurinn hærri en 200.000 krónur, samþykkir samþykkjandinn ásamt því að hann er 

sendur áfram til greiðsluuppáskriftar til næsta yfirmanns eða sviðsstjóra. Með þessu eru tveir 

aðilar gerðir ábyrgir fyrir kostnaðinum og meira aðhald og eftirlit er með þeim kostnaði sem 

lagður er á sveitarfélagið. Þegar reikningurinn hefur verið samþykktur fer hann í greiðsluröð 

hjá gjaldkeranum sem greiðir hann á eindaga. Eftir árið er öllum reikningunum safnað saman 

og pakkað niður í kassa til geymslu næstu sjö árin.  

Úti í samfélaginu gætir misskilnings um að reikningar sem sendir eru á PDF-formi í tölvupósti 

séu rafrænir reikningar. Þennan misskilning þarf að uppræta þar sem rafrænn reikningur telst 

eingöngu vera sá reikningur sem kemur rafrænt í gegnum skeytamiðlara á XML-formi og hægt 

er að lesa beint inn í fjárhagskerfi fyrirtækja. 

Nei, það er alveg sama vinnan ef við fáum reikninga senda á tölvupósti, eini munurinn er 

að við þurfum að prenta þá út en við vinnum þá eins og þeir hefðu verið sendir með 

póstinum.  
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Eini kosturinn af PDF-skjölum er að sendandinn sparar sér sendingarkostnaðinn, en 

móttakandinn þarf að prenta reikninginn út og láta reikninginn í sama ferli og ef um 

pappírsreikning er að ræða. Vinnuhagræðingin er því engin nema síður sé; aukin villuhætta er 

bæði í innslætti og því að bókaranum/samþykkjandanum yfirsjáist tölvupósturinn sem 

inniheldur PDF-skránna.  

Árið 2008 hóf Hafnarfjarðarbær að taka á móti Span-reikningum sem voru þá nýjung á 

markaðnum og ætlað að auðvelda vinnuna fyrir bókarana. Reikningarnir komu rafrænt og 

forskráðir frá sendandanum en jafnframt var reikningabunkinn sendur í pósti. Bókarinn þurfti 

að skanna inn reikningana sem fylgiskjöl við forskráðu reikningana. Verklagið flýtti fyrir 

innslætti á reikningunum en þó fór töluverður tími í að finna út hvaða pappírsreikningur ætti 

við hvaða forskráningu til að geta skannað og hengt myndina við á rétt fylgiskjal. Villuhættan 

í innslætti minnkaði til muna en þótt vandað væri til verka, kom það reglulega upp að ekki fóru 

réttar myndir af reikningunum við rétt fylgiskjal sem kostaði vinnu við lagfæringar (Helena 

Guðmundsdóttir, sérfræðingur í reikningshaldi Hafnarfjarðarbæjar, munnleg heimild, viðtal, 

15. apríl 2017).  

Reikningarnir skila sér yfirleitt rétt til okkar, þó svo að við fáum í hendurnar frá 

samþykkjendum eitthvað sem er púra afhendingarseðill eða afrit af reikningnum af 

einhverju sem er löngu komið inn þar sem reikningarnir koma í síðasta lagi daginn eftir 

að varan skilar sér í hús, en svo eru þau að skila inn afritunum viku seinna eða þaðan af 

meira. Það svo sem gerist ekkert af því að við erum með gott utanumhaldið. 

Við innleiðingu rafrænu reikninganna breyttist þetta verkferli: reikningarnir fóru að berast beint 

inn í fjárhagskerfi bæjarins yfirleitt innan sólarhrings frá því að innkaup áttu sér stað. Þetta 

minnkar töluvert líkurnar á að reikningar týnist eða dagi uppi. Reikningarnir koma í gegnum 

skeytamiðlarana og eru lesnir beint inn í kerfið þar sem bókarinn yfirfer hann áður en hann er 

sendur til uppáskriftar. Eftir að bókarinn sendir hann áfram til uppáskriftar tekur við sama ferli 

og við pappírsreikninga. Munurinn á rafrænum reikningum og pappírsreikningum er að ekki 

þarf að ganga frá rafrænu reikningunum í möppu og geyma í geymslu þar sem reikningurinn 

er aðgengilegur á tölvutæku formi. Bæði reikningsformin ber þó að geyma í 7 ár eins og tekið 

er fram í lögum um bókhald nr. 194/1994. 

Rafrænu reikningarnir hafa auðveldað alla vinnu og utanumhald um reikningana, vinnslan 

verður hraðari og minna geymslupláss er þörf þar sem reikningarnir vistast á tölvutæku formi. 

Til samanburðar tekur hver rafrænn reikningur um 20 KB í geymsluplássi á móti 150 KB fyrir 

hvern skannaðan pappírsreikning að meðaltali. Það mætti því segja að fyrir hvern skannaðan 
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pappírsreikning er hægt að geyma 7,5 rafrænan reikning. Mun minni tími fer í að leita að 

reikningunum ef á þarf að halda eftir á þar sem hægt er að skoða rafrænu reikningana á 

tölvuskjá hvenær sem er. Pappírsreikningana þarf að leita upp í möppum ef skoða þarf frumrit 

reikningsins og ekki er nóg að skoða skannaða mynd af honum.  

Mér fannst þetta þegar þetta byrjaði að ég hafi betri yfirsýn yfir það sem ég er að gera, ég 

hef meiri aðgang til þess að skoða og fletta sjálf upp í gögnum. Áður fóru reikningarnir 

alltaf bara niður í bókhald og maður einhvern veginn sá aldrei neitt nema einhverja 

útskrift mánaðarlega. Svo við getum betur fylgt eftir innkaupunum okkar og kostnaðinum. 

Samþykkjendurnir í kerfinu eiga einnig auðveldara með að nálgast reikningana sjálfir á 

tölvutæku formi heldur en pappírsreikningana þar sem þeir þurfa þá að hafa samband við 

bókhaldið og fá þá til að fletta reikningunum upp ef þeir þurfa að skoða frumrit reikningsins.  

9 Lokaorð 

Í verkefni þessu var fjallað um innleiðingarferli rafrænna reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ, hvort 

sem markmiðum hafi verið náð sem sett voru í upphafi innleiðingarferlisins, hver staðan er í 

dag borið saman við önnur sveitarfélög. Þá var einnig skoðað hvaða hindranir standa í vegi 

fyrir áframhaldandi innleiðingarferli og kannað hvort starfsmenn telji að innleiðingin hafi haft 

jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar fyrir sveitarfélagið. Út frá þróun aðferða við færslu 

bókhaldsins með tilkomu rafrænna reikninga var skoðað hvernig verkferlið í kringum móttöku 

rafrænna reikninga hafi breyst hjá Hafnarfjarðarbæ eftir innleiðingarferlið.  

Fjallað var um sögu bókhalds og hvernig tæknin hefur umbreytt því umhverfi sem bókarar 

vinna við í dag. Þá var einnig farið yfir þróun reikninga frá pappír til XML skjala- sendinga 

sem gerir fyrirtækjum og einstaklingum kleift að senda reikninga með rafrænum hætti. 

Lagaumhverfi bókhalds og reikninga var skoðað ásamt því að fjallað var um tækifærið sem 

íslensk stjórnvöld hafa til lagabreytinga við áætlaða innleiðingu nýs evrópsks staðals um 

rafræna reikninga. Útgáfa staðalsins átti sér stað í mars síðastliðnum og mun innleiðing hans 

innan Evrópu hefjast á haustdögum 2017. Danir fóru þá leið árið 2005 þegar nýr staðall var 

gefin út að lögfesta hann og um leið gerðu þeir lagabreytingu sem gerði opinberum aðilum 

óheimilt að taka á móti pappírsreikningum. Með þessari lagabreytingu náðu þeir að koma 

hlutfalli rafrænna viðskipta opinberra aðila upp í 95% á einungis tíu mánuðum. Taki íslensk 

stjórnvöld þau dönsku sér til fyrirmyndar og lögfesta nýja staðalinn og um leið banna 

opinberum aðilum að taka á móti pappírsreikningum gæti íslenskt samfélag sparað sér tugi ef 

ekki hundruð milljóna króna ár hvert. Það er því hagur almennings að stjórnvöld taki þessu 
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tækifæri opnum örmum og standi við fyrri markmið sín en Fjársýsla ríkisins hafði áður gefið 

það út að þeir myndu ekki taka við pappírsreikningum eftir 1. janúar 2015. Við þetta hefur þó 

ekki verið staðið að fullu þó viljinn sé fyrir hendi. 

Sveitarfélagið Hafnarfjörður var kynnt ásamt stjórnsýsluháttum þess og farið yfir 

innleiðingarferli rafrænna reikninga og kveikjuna að verkefninu. Hafnarfjarðarbær hefur náð 

góðum árangri í innleiðingu rafrænna reikninga, sveitarfélagið setti sér háleit markmið í 

upphafi innleiðingarinnar enda starfsfólkið áhugasamt og bjartsýnt á að verkefnið myndi skila 

sveitarfélaginu ávinningi í formi kostnaðar og vinnusparnaðar ásamt meiri gæðum í 

bókhaldinu. Þetta eru þættir sem mikilvægt er að hafa að leiðarljósi í öllum fyrirtækjum en þó 

ekki síst þegar um opinberan aðila er að ræða sem meðhöndlar með almannafé og ber að sinna 

grunnþjónustu við íbúa sína.    

Í inngangi verkefnisins voru lagðar fram 5 rannsóknarspurningar en þær voru eftirfarandi:  

1.   Hefur Hafnarfjarðarbær náð markmiðum sínum sem sett voru við innleiðingu rafrænna 

reikninga? 

2. Hver er staða rafrænna reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ í dag og hver er staða 

samanburðarsveitarfélaga? 

3.   Hverjar eru helstu hindranir Hafnarfjarðarbæjar við innleiðingu nýrra lánardrottna í rafræn 

viðskipti? 

4.   Telur starfsfólk  Hafnarfjarðarbæjar að innleiðing rafrænna reikninga hafi haft jákvæð eða 

neikvæð áhrif fyrir sveitarfélagið? 

5.   Hvernig hefur verkferli við móttöku reikninga breyst frá pappírviðskiptum yfir í rafræn 

viðskipti?  

Helstu niðurstöður úr rannsóknarspurningunum eru að Hafnarfjarðarbær setti sér óbeint tvö 

markmið: Annars vegar að ná hlutfalli rafrænna reikninga í 80% innan fimm ára og hins vegar 

að ná inn sínum stærstu lánardrottnum í rafræn viðskipti. Staða Hafnarfjarðarbæjar í hlutfalli 

rafrænna reikninga í febrúar 2017 var 67% . Yfirvöld þar hafa því ekki náð fyrra markmiði sínu 

um að ná upp í 80% innan fimm ára enda átta ár liðin frá því að innleiðingarferlið hófst. Það er 

starfsfólkinu til hróss að það hefur náð seinna markmiði sínu með glæsibrag en langflestir af 

þeirra stærstu lánardrottnum eru komnir í rafræn viðskipti við sveitarfélagið. Sú mikla vinna 

sem starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar lagði á sig við upphaf innleiðingarinnar hefur skilað sér til 
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baka í í formi ávinnings ekki einungis fyrir þeirra hönd heldur hefur þeirra innleiðingarferli rutt 

brautina fyrir önnur fyrirtæki og sveitarfélög og auðveldað þeim innleiðingarferli rafrænna 

reikninga. Þau sveitarfélög sem bæst hafa í hópinn síðustu 3 ár hafa öll átt það sameiginlegt að 

ná mjög skjótum árangri í aukningu á hlutfalli rafrænna reikninga af heildar mótteknum 

reikningum sínum. Sem dæmi jókst hlutfall rafrænna reikninga hjá Akureyrarbæ um tæp 78% 

frá árinu 2016 til febrúar 2017 en innleiðingarferli þar hófst árið 2016. Hafnarfjarðarbær hefur 

einnig haft ávinning af innleiðingarferli annarra sveitarfélaga þar sem fleiri fyrirtæki bætast við 

í hverjum mánuði og nýtur sveitarfélagið góðs af þessum hliðarverkunum. 

Í gegnum viðtölin greindu höfundar fjórar megin-hindranir fyrir áframhaldandi 

innleiðingarferli innan Hafnarfjarðarbæjar. Sú fyrsta er vöntun á drifkrafti meðal starfsfólks. 

Miklar mannabreytingar hafa orðið á meðal yfirmanna á undan förnum árum og ekkert 

óeðlilegt að það taki tíma fyrir nýtt fólk að finna taktinn á nýjum stað. Á meðan hefur 

innleiðingarferlið staðnað en það kom einnig skýrt fram í viðtölunum að fullur hugur er í 

starfsmönnunum að setja kraft í innleiðingarferlið á nýjan leik og klára það. Önnur hindrunin 

er að innleiðingarferlið er komið á þann stað að sækja þarf á smærri fyrirtæki og einyrkja, þar 

taldi starfsfólkið að kostnaður væri það sem kæmi til með að fæla þá aðila frá því að hefja 

sendingu á rafrænum reikningum. Starfsmennirnir töldu að það væri vilji fyrir hendi af hálfu 

þessara aðila til að fara í rafræn viðskipti en að það stoppaði þá af að þeir telji kostnaðinn við 

rafræna reikninga vera of mikinn. Í ljós kom að Inexchange og Advania bjóði einyrkjum og 

smærri fyrirtækjum að senda allt að 100 rafræna reikninga á ári frítt ásamt því að 

Hafnarfjarðarbær hafi sett upp aðstöðu í þjónustuveri sínu þar sem þessum aðilum gefst kostur 

á að koma og fá aðstoð við að skrá og senda reikninga.  

Hafnarfjarðarbær hyggur á áframhaldandi vinnu við innleiðingarferlið á næstu misserum og 

ætti því að einbeita sér að því að miðla upplýsingum til þessara smærri aðila um þær leiðir sem 

í boði eru til að auka líkurnar á því að ná þeim í rafræn viðskipti. Þriðja hindrunin er samstöðu-

leysið á milli opinberu aðilana. Hér er jafnframt tækifæri fyrir Hafnarfjarðarbæ að stuðla að 

auknu samstarfi um áframhaldandi innleiðingu á rafrænum reikningum, en með samstarfinu 

geta þessir aðilar aukið þrýsting á fyrirtæki að hefja sendingu rafrænna reikninga ásamt því að 

njóta hliðaráhrifa hvert af öðru; þegar einn aðili nær inn nýjum lánardrottnum þá fer hann 

sjálfkrafa inn í gagnagrunn skeytamiðlaranna sem opnar fyrir sendingar til allra viðskiptavina 

þeirra. Fjórða en jafnframt alvarlegasta hindrunin sem stendur í vegi fyrir árangursríku 

innleiðingarferli er samskiptavandinn sem er til staðar á milli skeytamiðlaranna. Það kom skýrt 

í ljós í viðtölunum að allir þeir aðilar sem talað var við höfðu sömu upplifun af því að það er 



45 

 

vandamál til staðar á meðal skeytamiðlarana þar sem kerfin þeirra vinna ekki saman og þeir 

hafa ekki náð að slípa til samstarf sitt og finna lausnir á þessum vandamálum þrátt fyrir að 

Icepro hafi stigið inn í og reynt að miðla málum á milli þeirra. Þetta vandamál er enn til staðar 

og það eru allir aðilar meðvitaðir um þetta en það er mikilvægt að halda áfram að leita lausna 

á þessum málum og gæti nýi staðalinn sem innleiða á í Evrópu haustið 2017 verið tækifærið 

sem þarf til að ná lausn í samskiptavanda skeytamiðlaranna.  

Ávinningur sveitarfélagsins er ótvíræður í formi minni kostnaðar, fækkun stöðugilda í 

bókhaldi, vinnusparnaðar, meiri gæða í bókhaldinu, minna er um villur og auðveldari 

afstemmingarvinna. Innkaupum í sveitarfélaginu er betur stýrt eftir að rafrænu reikningarnir 

komu til sögunar en þó kom það fram í viðtölunum að ekki eru allir sammála um að verið sé 

að gera hagkvæmustu innkaupin hverju sinni þar sem lágvöruverslanir bjóða ekki upp á rafræna 

reikninga og þurfa því stjórnendur í stofnununum oft á tíðum að leita til aðila sem geta útvegað 

þeim vörunum en þá með hærri tilkostnaði. Þetta er einn af þeim þáttum sem starfsmenn 

fjármálasviðsins mættu taka til skoðunar áður en farið er í áframhaldandi innleiðingarferli til 

að tryggja að hagkvæmnin skili sér að fullu. Samþykkjendur stofnananna upplifa að þeir hafi 

betri aðgang að upplýsingum og eiga auðveldara með að halda utan um rekstur stofnanna sinna 

eftir að rafrænu reikningarnir komu til sögunar. Ekki er þó ljóst hvort ný kerfi sem tekin voru 

upp á svipuðum tíma og rafrænu reikningarnir eða rafrænu reikningarnir sjálfir séu ástæða þess 

að þau finni fyrir þessum breytingum.  

Við innleiðingu rafrænu reikninganna breyttust verkferlar í kringum móttöku reikninganna. 

Vinnuferlið styttist og allt vinnsluferlið í kringum reikninganna hefur orðið auðveldara og 

hraðvirkara. Færri villur eru í bókhaldinu, þær uppgötvast fyrr og starfsfólkið hefur nú tíma til 

að sinna meiri greiningar- og eftirlitsvinnu en áður þekktist. Allir þessir þættir valda því að 

gæði bókhaldsins hefur aukist og dráttarvextir heyra nánast sögunni til. 

Til að tryggja árangursríka, áframhaldandi innleiðingu er mikilvægt að staldra við, taka stöðuna 

og meta hvar fyrirtækið stendur. Fara yfir hvar vel hefur tekist til og hvað betur mætti fara. Nú 

8 árum eftir að innleiðingin hófst stendur fyrir dyrunum að fara í átak til að fjölga enn frekar 

lánardrottnunum í rafrænum viðskiptum við Hafnarfjarðarbæ. Til að tryggja að átakið skili sér 

í vel heppnuðu áframhaldandi innleiðingarferli er því mikilvægt fyrir starfsmenn 

Hafnarfjarðarbæjar að setja upp skýr markmið, stuðla að góðu samstarfi milli skeytamiðlara, 

lánardrottna, Wise og annarra sveitarfélaga en númer eitt, tvö og þrjú að halda starfsmönnum 

Hafnarfjarðarbæjar vel upplýstum um gang mála. 
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Viðauki A  

Spurningalisti sem lagður var fyrir viðmælendur 

1. Hvert var starf þitt hjá Hafnarfjarðarbæ þegar innleiðing rafrænna reikninga hófst? 

2. Hvað starfaðir þú lengi hjá Hafnarfjaraðarbæ? 

3. Hver var upplifun þín af því að starfa hjá Hafnarfjarðarbæ? 

4. Hefur þú almennt jákvætt eða neikvætt viðhorf gagnvart rafrænum reikningum? 

5. Telur þú rafræna reikninga hafa almennt jákvæð eða neikvæð áhrif fyrir fyrirtæki? 

Hvaða áhrif? 

6. Hver var kveikjan af því að fara út í innleiðingu á rafrænum reikningum hjá 

Hafnarfjarðarbæ? 

7. Hvenær hófst innleiðingarferlið? 

8. Voru einhver markmið sett fram við innleiðinguna?  

9. Telur þú að Hafnarfjarðarbær hafi náð settum markmiðum innleiðingar rafrænna 

reikninga? Ef nei, hvað stóð í vegi fyrir því að markmið næðust? 

10. Hvað telur þú að Hafnarfjarðarbær þurfi að gera til að ná settum markmiðum varðandi 

rafræna reikninga? 

11. Telur þú eða telur þú ekki að innleiðing rafrænna reikninga hafi haft einhvern ávinning 

fyrir Hafnarfjarðarbæ? Hver telur þú ávinninginn vera? 

12. Telur þú eða telur þú ekki að innleiðing rafrænna reikninga hafi haft einhverjar 

neikvæðar afleiðingar fyrir Hafnarfjarðarbæ? 

13. Hvaða kosti sérð þú við innleiðingu rafræna reikninga? En galla? 

14. Hverjar voru helstu hindranir ef einhverjar voru við innleiðingu rafrænna reikninga? 

15. Hverjar telur þú vera helstu hindranir ef einhverjar eru við áfram haldandi innleiðingu 

á rafrænum reikningum ? 

16. Ef á heildina er litið hversu jákvæð eða neikvæð er upplifun þín af innleiðingu rafrænna 

reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ? 

17. Ef þú værir að fara í innleiðingarferli á rafrænum reikningum í dag, hverju myndir þú 

vilja halda óbreyttu og hverju myndir þú vilja breyta? 

18. Er eitthvað annað sem þú myndir vilja koma á framfæri varðandi innleiðingu rafrænna 

reikninga? 
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Aukaspurningar sem spunnust upp frá svörum viðmælenda 

19. Hvað eru fyrirtækin að setja fyrir sig að koma inn í rafræna reikninga? 

20. Myndir þú telja ef að ríkið myndi setja kröfu um að loka fyrir pappírsviðskipti hjá sér 

að það myndi hjálpa ykkur? 

21. Hafið þið eitthvað reynt að taka saman hvað þið eruð að spara í kostnaði? 

22. Varðandi eftirlit ef til dæmis leikskóli er að panta inn vörur og reikningurinn kemur 

bara rafrænt en enginn pappír, finnst þér vera einhver vandamál tengd því? 

23. Hver telur þú að tímasparnaðurinn sé af rafrænum reikningum? 

24. Myndir þú telja að það væri forgangsverkefni að ná inn þessum lágvöruverslunum? 

25. Gerir þú þér almennt grein fyrir hvort um rafrænan reikning sé að ræða eða ekki? 

26. Hvernig er eftirliti háttað með vörukaupum frá birgjum sem senda rafræna reikninga? 

27. Hverjir hafa heimild til að taka út vörur? 

28. Sérð þú um að samþykkja alla reikningana? 

29. Er munur á eftirliti með vörukaupum frá birgjum sem senda rafræna reikninga en þeirra 

sem senda reikninga á pappír? 

30. Telur þú eftirlitið vera auðveldara eða erfiðara með rafrænum reikningum en 

útprentuðum reikningum? 

31. Finnst þér upplýsingagjöf hafa breyst með tilkomu rafrænna reikninga? 

32. Finnst þér bókhaldið vera meira up to date eftir að rafrænu reikningarnir komi ? 

33. Finnst þér þetta auka öryggi eins og t.d. Að reikningarnir séu pottþétt að berast heldur 

en þegar reikningar koma á pappír? 

34. Hversu ört ferðu í að samþykkja reikningana? 

35. Hefur það eitthvað hamlað ykkur að geta ekki verslað á þeim stöðum sem bjóða ekki 

upp á rafræna reikninga? 

36. Telur þú að það sé mikill aukakostnaður sem fylgi því að geta ekki verslað þar sem 

ykkur hentar best? 

37. Þegar innleiðingarferlið var í gangi upplifðir þú einhvern pirring eða óánægju í kringum 

innleiðinguna? Telur þú að það séu enn þá í gangi? 

38. Hafið þið orðið vör við að þið getið ekki verslað þar sem ykkur hentar? 

39. Hefur þú eitthvað tekið eftir að það sé erfiðara að skoða reikningana eftir á?  

40. Finnst þér þetta hafa breyst, finnst þér fólk vera eins hrætt við að nota þetta og það 

virtist vera í upphafi? 
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41. Þú talar um að þessu hafi verið dembt svo lítið á ykkur, heldur þú að það hefði skipt 

einhverju máli ef það hefði verið farið öðruvísi að hlutunum þegar innleiðingin hófst? 

42. Heldur þú að það hefði verið betra að fá einhvern úr bókhaldinu á staðin til að kenna á 

kerfið? 

43. Hverjar eru helstu áskoranir sem þið standið frammi fyrir í samskiptum við ykkar 

viðskiptavini vegna rafrænna reikninga? 

44. Hvað myndir þú ráðleggja fyrirtækjum sem eru að hefja innleiðingu á rafrænum 

reikningum hjá sér í dag? 

45. Hvað er Icepro? 

46. Hvað myndið þið halda að væru stærstu áskoranirnar fyrir fyrirtæki sem er að taka upp 

rafræna reikninga? Hvað eru lánardrottnarnir að setja fyrir sig að koma inn í rafræna 

umhverfið? 

47. Ríkið eru þeir með sinn eiginn skeytamiðlara eða eru þeir að versla við einhvern 

ákveðinn? Eða þurfa þeir að versla við alla þrjá skeytamiðlaranna? 

48. Hafnarfjarðarbær nefndi það að þeir eru neyddir til að hafa alla þrjá skeytamiðlarana en 

vilja komast í útboð á þjónustunni hvert er ykkar álit með það? 

49. Hvað eru lánardrottnar helst að setja fyrir sig að koma í rafræn viðskipti? 

50. Hvernig skiptið þið með ykkur verkum í bókhaldinu? 

51. Hvaða helstu áskoranir standa bókarar frammi fyrir í samskiptum við lánardrottna 

vegna rafrænna reikninga? 

52. Finnur þú mun á rafrænu reikningunum eftir því frá hvaða skeytamiðlara reikningurinn 

kemur? 

53. Finnur þú fyrir ógnun af rafrænum reikningum varðandi starfsöryggi? 

54. Finnst þér vera meiri tími í önnur verkefni eftir að rafrænu reikningarnir komu? 

55. Verður þú vör við árekstra á milli samþykkjenda og lánardrottna?  

56. Hvernig er viðhorfið samþykkjenda reikninganna?  

57. Finnst þér samþykkjendur almennt fylgjandi rafrænum reikningum ? 

58. Heldurðu að þeir sem eru að samþykkja reikningana úti í stofnun séu með virkt eftirlit 

með því sem þeir panta og því sem kemur fram á reikningunum? 

59. Eruð þið í bókhaldinu með eitthvað eftirlit? 

60. Hvern lætur þú vita ef þú verður vör við óeðlilegan kostnað á reikningum og hvernig 

upplifir þú viðbrögðin við slíkum erindum? 

61. Hvernig finnst þér viðbrögðin vera þegar þið eruð að koma með athugasemdir varðandi 

reikninga? 
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62. Eruð þið upplýstar um framhaldið á þeim málum sem þið tilkynnið til yfirmanna? 

63. Var eitthvað talað um einhverja prósentutölu eða var markmiðið bara að ná inn sem 

flestum? 

64. Myndir þú telja að þetta auki öryggi reikninganna? 

65. Með PDF skjölin er auðveldara fyrir ykkur að vinna þá en hefðbundna 

pappírsreikninga? 

66. Kemur oft fyrir að það vanti reikninga? 

67. Myndir þú telja að rafrænir reikningar hafi jákvæð áhrif á að bókhaldið sé réttara 

tímanlega sé? 

68. Telur þú að samþykkjendur geri sér almennt grein fyrir hvort um rafrænan reikning sé 

að ræða eða ekki? 

69. Finnst þér að yfirmenn bókhaldsdeildarinnar séu nógu vel inn í ykkar verkefnum? 

70. Kunnið þið allar á rafrænu reikningana? 

71. Veistu hvort það séu til einhverjir skjöluð verkferli um rafræna reikninga? 

72. Hver var kveikjan af því að fara út í innleiðingu á rafrænum reikningum hjá 

Hafnarfjarðarbæ? 

73. Hvað eru margir skeytamiðlarar?  

74. Þurfið þið að vera með tengingar við þá alla? 

75. Hverjar voru helstu áskoranir við innleiðingu rafrænna reikninga? 

76. Hvernig gengur Hafnarfjarðarbær úr skugga um að reikningar eigi rétt á sér? 

77. Hafið þið orðið eitthvað vör við að fólk hafi ekki verið að fara eftir þeim verkferlum 

sem hafa verið settir upp varðandi eftirlit? 
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Viðauki B 

Tölvupóstur sem sendur var til yfirmanna samanburðarsveitarfélaganna 

Sæl/ll 

Undirrituð vinna nú að rannsókn á innleiðingu rafrænna reikninga hjá Hafnarfjarðarbæ. 

Sem hluti af rannsókninni vantar okkur að fá upplýsingar frá fleiri sveitarfélögum á landinu til 

samanburðar. Það væri okkur mikils virði ef þú getur gefið okkur upplýsingar um stöðu 

rafrænna reikninga hjá þínu sveitarfélagi. 

Upplýsingar sem okkur vantar eru: 

Hvenær hóf sveitarfélagið sem þú starfar fyrir að taka á móti rafrænum reikningum í gegnum 

skeytamiðlun eins og Inexchange, Advania, Sendill eða sambærilega aðila? 

Hvert er hlutfall rafrænna reikninga af mótteknum reikningum í dag sem mótteknir eru í 

gegnum skeytamiðlara eins og Inexchange, Advania, Sendil eða sambærilega aðila? 

Meðfylgjandi er Excel skjal sem okkur þætti vænt að þið gætuð fyllt út fyrir okkur. 

Ef einhverjar spurningar vakna er ykkur velkomið að hafa samband við undirrituð. 
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Viðauki C 

 

Excel skjal sem fylgdi með tölvupósti til stjórnenda samanburðarsveitarfélaganna 
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