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Útdráttur 

Upp úr 1990 var horfið frá mikilli miðstýringu í opinbera geiranum og á sama tíma var 

mikil gerjun í upplýsingatækni. Farið er yfir þróun rafrænnar stjórnsýslu á Íslandi frá 

þessum tíma og reynt að greina hvar hún er stödd í dag út frá stöðluðum úttektum og 

öðru þorskaferli. Eftir fjármálahrunið 2008 fékk rafræn stjórnsýsla aukna umfjöllun og sitt 

sýnist hverjum hversu langt þróunin er komin. Markmið þessarar ritgerðar er að kanna 

hvernig til hefur tekist hjá ríkisstjórnum Íslands frá því farið var að hlutast til um að nýta 

upplýsingatækni til að nútímavæða stjórnsýsluna og hugtakið rafræn stjórnsýsla leit 

dagsins ljós. Sveitarfélagið Reykjanesbær var tekið fyrir og skoðað út frá sömu 

formerkjum. Leitað var fanga í útgefnum stefnum ríkisstjórna og þær greindar auk 

annarra útgefinna skýrslna, bóka og greina sem tengjast rafrænni stjórnsýslu. Víða er 

verið að nýta upplýsingatæknina til að nútímavæða stjórnsýsluna en það virðist vera 

brotakennt, samhæfing ekki nógu markviss og skortur á samvinnu milli opinberra aðila. 

 

Abstract 

In the nineties the Icelandic government changed from massive centralization in the 

public sphere to decentralization and at the same time a lot of advancement took place 

in information technology. The development of e-government in Iceland from 1990 to 

this day will be analysed using standardized ratings and other processes to evaluate. After 

the financial crash 2008 e-government did get much more coverage where people were 

not unanimous in of the level of development. The aim of this essay is to explore how the 

former Icelandic governments did handle the modernization of e-government after it 

started using the information technology. The municipality of Reykjanesbær was also 

analysed using the same criteria. Strategies published by the governments were used and 

analysed and other reports, books and articles that related to e-government. Information 

technology is widely used to modernize government but is seems to be fragmentary, 

coordination is not systematic and there seems to be a lack of cooperation between 

public parties. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til 12 eininga (ECTS) í stjórnmálafræði við Félagsvísindasvið 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Eva Marín Hlynsdóttir, lektor við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Ég vil þakka Evu Marín sérstaklega fyrir alla leiðsögnina og aðstoðina sem 

ég hef fengið hjá henni. Ég vil þakka þeim aðilum hjá Reykjanesbæ sem gáfu sér tíma til 

að veita mér viðtal. Samstarfsfélagar mínir sem gáfu sér tíma til að lesa yfir ritgerðina fá 

sérstakar þakkir, Ástríður Guðný Sigurðardóttir, Magnús Bergmann Hallbjörnsson og 

Ásbjörn Jónsson. Fjölskylda mín og vinir sem hafa hvatt mig og stutt fá allar mínar bestu 

þakkir. Að lokum við ég þakka Auði Vilhelmsdóttur fyrir prófarkalesturinn. 
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1 Inngangur 

Þessi ár sem liðin eru síðan fjármálahrunið skall á heimsbyggðina fyrir tæpum tíu árum hafa 

raddir sem vilja sjá meira gagnsæi hjá stjórnvöldum orðið háværari. Upplýsingatæknin hefur 

spilað stórt hlutverk í þeirri þróun að gera opinber gögn aðgengileg fyrir almenning og hefur 

tæknin einnig verið nýtt til að efla rafræna stjórnsýslu. Öflug rafræn stjórnsýsla gerir 

almenningi kleift að hafa gagnvirk samskipti við stjórnvöld og einnig býður hún upp á að 

almenningur geti afgreitt sín mál hvar sem er og hvenær sem er. Partur af þessari þróun er líka 

að gögn fara í vel skilgreindan farveg sem eykur áreiðanleika og auðveldar vinnslu fyrir 

starfsfólk stjórnsýslunnar og almenning. Ríkisstjórnir hafa frá árinu 1995 gefið út stefnur sem 

taka til margra atriða eins og til dæmis hvernig megi betrumbæta þjónustuna við almenning. 

Voru fyrstu skrefin helst þau að bæta upplýsingamagn til almennings í gegnum vefsíður, þar 

sem hið opinbera kom þeim á framfæri en almenningur hafði ekki tækifæri til að bregðast við 

þeim. Samskiptin voru því mjög einhliða á þessum árum. Á þessum fyrstu árum þegar 

tölvutæknin var að þróast í þá átt að vera almenningseign þá var ekki sjálfsagt að komast í 

tölvu til að eiga samskipti við opinberar stofnanir. Eitt af forgangsmálum þessara fyrstu stefna 

var að vinna í að bæta samgöngunetið sem tölvutæknin byggir á. Samkvæmt skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna (United Nations 2016) þar sem þróun rafrænnar stjórnsýslu hjá 

aðildarlöndunum er mæld skorar Ísland mjög hátt á mælikvarðanum hvað varðar aðgengi að 

internetinu. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig tekist hefur til við stefnumörkun og 

innleiðingu ríkisins í rafrænum samskiptum og hvernig aðgengi almennings að opinberum 

upplýsingum er háttað. Til þess að svara þessu þá eru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

 Hvernig hefur stefna í rafrænni stjórnsýslu þróast? 

 Hver hefur þróunin verið hjá Reykjanesbæ í rafrænni stjórnsýslu? 

 Hver er framtíðarsýn rafrænnar stjórnsýslu hjá Reykjanesbæ? 

Greiningarrammi, Fuente (2014) er notaður til að greina þróunina í stefnum um rafræna 

stjórnsýslu sem komið hafa frá ríkisstjórnum, sú fyrsta er frá árinu 1995 og sú nýjasta frá 2011 

ásamt viðbótarstefnu sem kom út 2013. Einnig er stuðst við kannanir sem gerðar eru á 

opinberum vefjum annað hvert ár á Íslandi (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 2018). 
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Þá verður einnig tekið fyrir fyrirkomulag rafrænnar stjórnsýslu hjá einu sveitarfélagi, 

Reykjanesbæ. Höfundur ritgerðarinnar er starfsmaður á stjórnsýslusviði Reykjanesbæjar og 

hefur komið að málum sem snerta skjalamál, vefmál og þróun íbúagáttar. Skoðað verður 

hvernig til hefur tekist að nýta tæknina sem í boði er í dag, íbúum og starfsmönnum 

sveitarfélagsins til hagræðingar. Í þeim tilgangi voru tekin viðtöl við tvo starfsmenn 

Reykjanesbæjar sem starfa í efsta lagi stjórnsýslunnar og einnig voru tekin viðtöl við tvo kjörna 

fulltrúa. Við greininguna var eins og áður sagði stuðst við greiningarramma Fuente (2014) og 

kannanir á opinberum vefjum. 

Einnig voru skoðuð gögn og skýrslur sem gefin hafa verið út um rafræna stjórnsýslu og þau 

greind með tilliti til íslenskrar stjórnsýslu.  
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2 Markmið Sameinuðu þjóðanna í rafrænni stjórnsýslu 

Sameinuðu þjóðirnar hafa reglulega gert kannanir hjá aðildarlöndum sínum þar sem skoðuð 

er staða rafrænnar stjórnsýslu. Í lokaniðurstöðu könnunar Sameinuðu þjóðanna á rafrænni 

stjórnsýslu (e. E-Government) frá 2016 kemur fram að rafræn stjórnsýsla snýst ekki um að búa 

til flottasta kerfið eða nota fullkomnasta tölvubúnaðinn eða tæknina til að þjónusta 

almenning. Rafræn stjórnsýsla snýst um að opinberi geirinn hafi leið til að ná þeim markmiðum 

sem leiða til að allur almenningur, líka þeir fátækustu og þeir sem minna mega sín, fái sem 

besta þjónustu. Þetta á líka að leiða til þess að almenningur geti haft áhrif á gerð og notkun 

almennrar þjónustu svo að allir megi vel njóta (United Nations 2016, 130). 

Kannanir Sameinuðu þjóðanna hafa staðið yfir frá árinu 2001. Ísland skoraði á fyrstu 

árunum hátt í könnunum en féll svo hratt niður í samanburði við aðrar þjóðir og var þar helst 

um að kenna hversu skammt á veg innleiðingin á gagnsæi og íbúalýðræði var komin hjá 

opinberum stofnunum. Gagnsæið er skilgreint sem aðgangur almennings að opinberum 

gögnum. Fyrstu skrefunum sem tekin voru í þá átt á Íslandi voru þegar lagasafn var gert 

aðgengilegt á vef Alþingis. Íbúalýðræði felur í sér að almenningur geti haft áhrif á stefnumótun 

og ákvörðunartöku opinberra aðila, hvort heldur það er ríki eða sveitarfélög. 

Þróun hefur verið á mælikvörðum Sameinuðu þjóðanna í gegnum árin. Árið 2001 var lögð 

megin áhersla á að kanna hvort vefsíður væru til staðar hjá ríkisstofnunum og hvort þær biðu 

upp á að almenningur gæti verið í samskiptum við starfsmenn og hvort hægt væri að fylla út 

eyðublöð á vefnum. Vefsíðurnar urðu síðan þróaðri og þá var farið að skoða hvar viðkomandi 

ríki væru stödd með þjónustu við almenning. Megin áherslan var þá komin á að skoða hvort 

samþættingu væri náð sem þýðir að gögn eigi að geta flætt óhindrað milli stjórnsýslustiga. 

Könnunin frá 2016 er með aðrar áherslur. Nú eru vefsíður orðnar hefðbundið viðmið og því 

ekki verið að athuga hvort þær séu til staðar. Nú er þunginn í mælingunum lagður á að kanna 

hvað er í boði í gegnum vefinn. Þegar rýnt er í skýrsluna frá árinu 2016 (United Nations 2016), 

má sjá að áherslan er á fjóra þætti. Það er í fyrsta lagi aðgengileiki almennings til að taka þátt 

í opinberum stefnumótunum og áætlunargerð (e. policy integration). Í öðru lagi hversu 

gagnsæ og aðgengileg gögn eru almenningi (e. transparency through open government data). 

Í þriðja lagi er þátttaka almennings (e. engaging people through e-participation) mæld og að 

lokum er skoðað hversu gagnvirk og aðgengileg þjónustan er, hvort almenningur hafi fleiri 
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möguleika en borðtölvu til að nýta sér þjónustuna, til dæmis með notkun síma (e. advancing 

online services and bridging divides). 
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3  Upphaf rafrænnar stjórnsýslu á Íslandi 

Miklar breytingar hafa orðið á samfélaginu á síðustu öld. Það sem hefur skapað einna mestar 

breytingar er upplýsinga- og tækniþróunin. Með tilkomu internetsins og almennrar 

tölvueignar þá urðu til aðstæður sem buðu upp á breytingar hjá stjórnsýslunni. Hægt var að 

einfalda ferla, taka upp rafræna skráningu mála og koma á vefsíðum til að auðvelda leit hins 

almenna borgara að upplýsingum. Rafræn stjórnsýsla sem fylgdi í kjölfarið er skilgreind sem 

notkun stjórnsýslunnar á upplýsingatækni til að þjónusta íbúa og fyrirtæki á hagkvæmari og 

skilvirkari hátt (United Nations 2016). 

Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson (2014) komu fram með grein þar sem 

þeir fóru yfir ferli kerfisbundinna stjórnsýsluumbóta á Íslandi. Niðurstaða þeirra er að fram á 

níunda áratug síðustu aldar þá hafi stjórnsýsluumbætur ekki verið fyrirferðar miklar í opinberri 

stefnumótun hér á landi. Á því varð breyting upp úr miðjum tíunda áratugnum þegar samþykkt 

var stefna um nýskipan í ríkisrekstri en áratuginn á undan kom einnig fram aukinn áhugi á 

stjórnsýslulegum málefnum sem lýsti sér í því að þau komu í auknum mæli fram í 

stjórnarsáttmálum. Kjarni stefnunnar um nýskipan hafi verið að auka skilvirkni í opinbera 

geiranum og gera hann tilbúinn til að mæta þörfum þeirra sem leita til hans (Gunnar Helgi 

Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson 2014, 300). 

Í grein Péturs Bergs Matthíassonar (2011) skoðar hann tillögur og aðgerðir sem áætlað var 

að kæmu til framkvæmda í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Hann kemur þar inn á tvö verkefni 

sem voru sett fram í Ísland 2020 (Forsætisráðuneytið 2011). Annars vegar umbótaáætlun sem 

myndi leiða til breytinga í opinberri stjórnsýslu, þjónustu og rekstri og hins vegar að samþætta 

stefnur og áætlanir til að einfalda og fækka þeim. Einnig má benda á að nýsköpun í opinberri 

stjórnsýslu er þáttur sem leiðir af stefnum um rafræna stjórnsýslu. Nýsköpun snýst ekki bara 

um nýja afurð sem aldrei hefur verið til, heldur getur líka verið um nýjar lausnir og aðferðir að 

ræða sem eiga við venjubundin störf (Inga Jóna Jónsdóttir 2014). 

Árið 2013 kom út bókin e-Governance in Small states. Þar benda höfundar á að rafræn 

stjórnsýsla sé sá farvegur sem opinberi geirinn þurfi að fara til að bæta stjórnsýsluna og að það 

eigi við bæði þróuð ríki sem og vanþróuð (Awan, Amin og Kirkby 2013, 3). Í bókinni er greind 

staða rafrænnar stjórnsýslu í mörgum smáríkjum víða um heim og er ýmsum verkefnum gerð 

þar góð skil. Komið er inn á að smærri ríki eru oft ekki með jafn öfluga yfirbyggingu og þau 

stærri og innviðir eru jafnvel ekki traustir og hafa ekki þann mannauð sem þarf. Grunnurinn 
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að öflugri rafrænni stjórnsýslu er að tæknin sé til staðar og að íbúar geti nýtt sér hana. Hér á 

Íslandi er tæknin til staðar eins og kemur fram í mælingum Sameinuðu þjóðanna (United 

Nations 2016) og aðgengi íbúa að internetinu er mjög góð. Kynnt er niðurstaða könnunar sem 

var gerð á áætlunum ríkja í Evrópusambandinu á rafrænni stjórnsýslu (Awan, Amin og Kirkby 

2013, 16). Kom þar í ljós að það eru 10 atriði sem eru sameiginleg eins og til dæmis að efla 

upplýsingaræknina til góða fyrir starfsmenn sem og almenning, að opinberar upplýsingar séu 

aðgengilegar, efla og bæta þjónustuna. Höfundar benda líka á mikilvægi þess að gera 

heildaráætlanir um hvert á að stefna, þeir telja að einangruð verkefni muni á endanum verða 

kostnaðarsamari þegar á að samhæfa þau öðrum verkefnum (Awan, Amin og Kirkby 2013, 17). 

3.1 Fyrstu skref rafrænnar stjórnsýslu á Íslandi 

Það var í desember 1995 að Friðrik Sophusson, þáverandi fjármálaráðherra, birti í riti áeggjan 

sem hann kallaði „Ísland og upplýsingasamfélagið“. Þar vísar hann í að ríkisstjórnin hafi 

ákveðið að leggja áherslu á upplýsingaþjóðfélagið og stefnan sem ætti að taka væri að leggja 

áherslu á menntun í upplýsingatækni, samvinnu frumkvöðla, atvinnulífs, skóla og ríkis og liðka 

fyrir samkeppni í fjarskiptum, hugbúnaðariðnaði og skólastarfi (Fjármálaráðuneytið 1995). 

Í október 1996 var birt „Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið frá 

1996“. Þetta er viðamikið plagg með ítarlegum markmiðum. Þar er talað um lýðræði og 

jafnrétti almennings, heilbrigðismál, fjölmiðla, samgöngu- og ferðamál og fleira 

(Forsætisráðuneytið 1996). Þar kemur einnig fram að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 

1995 hafi eitt af stefnumiðunum verið að tryggja aðgang almennings að opinberum 

upplýsingum og minnka skrifræði ásamt því að laga lög og reglur að breyttum kröfum. Hvergi 

í þessum fyrstu stefnuyfirlýsingum er minnst beinum orðum á rafræna stjórnsýslu. Það er svo 

árið 2002 að út kemur skýrsla nefndar um rafræna stjórnsýslu (Innanríkisráðuneytið 2002). Þá 

hafði ríkisstjórnin skilgreint rafræn viðskipti og rafræna stjórnsýslu sem eitt af 

forgangsverkefnum sínum. Var skipuð nefnd sem skyldi kanna hvort lagabreytinga væri þörf 

og skilaði hún frumvarpi til laga um breytingar á stjórnsýslulögunum nr. 37/1993 sem fóru í 

gegn í mars 2003. Með þessu var kafla IX bætt við og nefnist hann Rafræn meðferð 

stjórnsýslumála. Í kjölfarið af auknum áherslum sem ríkisstjórnin lagði á að nýta og efla 

upplýsingatækni þá var í fyrsta skiptið hægt að skila skattframtali rafrænt árið 1999. Hefur 

þetta skilað sér í því að árið 2015 voru þessi skil orðin 99,59% af heildarskilum (Vísir 2015). 
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3.2 Opinberir vefir 

En hvar stendur rafræn stjórnsýsla á Íslandi í dag? Kröfur um skilvirka, áreiðanlega og fljóta 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga eru miklar og fara ekki minnkandi. Almenningur vill, í mörgum 

tilfellum, geta afgreitt sín mál með notkun netsins. Hvort sem farið er inn á vef viðkomandi 

stofnunar eða inn á vefsetur eins og til dæmis island.is þá vill einstaklingur geta rekið sín erindi 

án þess að þurfa að þekkja til uppbyggingar stjórnsýslunnar. 

Ísland er mjög framarlega þegar skoðað er aðgengi almennings og notkun á 

upplýsingatækni en þrátt fyrir það eru mörg sveitarfélög og ríkisstofnanir sem ekki fá góða 

einkunn þegar kemur að lýðræðislegu samráði og sjálfsþjónustu almennings á opinberum 

vefjum (Samband íslenskra sveitarfélaga 2018). Mikið verk hefur þó verið unnið af hendi frá 

því að byrjað var að fylgjast með og gera úttektir annað hvert ár á vefjum stofnana ríkis og 

sveitarfélaga. Veittar eru viðurkenningar fyrir þá vefi sem skora hæst í að uppfylla ákveðin 

skilyrði og eru flokkarnir tveir, besti ríkisvefurinn og besti sveitarfélagsvefurinn (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið 2018). Hefur þetta orðið til þess að gæði og upplýsingagildi vefja 

sveitarfélaga hefur aukist eins og fram kemur á mynd 1. Hafa ber í huga að 45 sveitarfélög 

svöruðu úttektinni 2017 eða 63,4%. 

 

Mynd 1. Þróun sveitarfélagavefja 2005-2017 (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 2018). 
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Skilyrðin sem skoðuð eru og veita stig eru eftirfarandi : 

 Innihald þar sem hlutverk stofnunar/sveitarfélags, lög og reglugerðir og aðrar 

upplýsingar eru aðgengilegar. 

 Nytsemi og aðgengi þar sem leiðarkerfi vefsins er skoðað, flokkar sýnilegir og leitin 

góð, aðgengi þarf að uppfylla ákveðna alþjóðlega staðla. 

 Rafræn þjónusta sem skiptist í fjóra flokka sem eru grunnur, flýtir, afgreiðsla og 

málsmeðferð. 

 Lýðræðisleg þátttaka þar sem mælt er hvort vefurinn bjóði upp á lýðræðislega 

þátttöku sem byggist á því hvort einstaklingur geti tekið þátt og lagt til mála sem 

stofnunin/sveitarfélagið er með til meðferðar og hvort hægt sé að fylgjast með 

samráðsferlum, hvort gagnsæi sé til staðar. 

Einnig eru vefirnir kannaðir út frá öryggi, hvort það séu t.d. einhverjir veikleikar í öryggi þeirra. 

Eins og sjá má á Mynd 1 þá hækkar skor stofnana sveitarfélaga umtalsvert á tímabilinu í 

öllum flokkum. Þar sker sig þó þjónustuþátturinn töluvert úr þar sem hækkunin þar er 

hlutfallslega minnst. Má segja að þar ríki stöðnun allt fram á síðustu ár þegar skorið hækkar 

umtalsvert og er í 64% í dag. Er talið að nýir vefir og þróun eigi þátt í þeim stíganda (Jóhanna 

Símonardóttir 2017, 13). Á sama tíma eru ríkisstofnanir að hækka töluvert meira á þessum 

þætti en þær voru komnar tæp 70% árið 2017 (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 2018), 

sem bendir til þess að ríkisstofnanir séu að standa sig betur þegar kemur að framþróun í 

rafrænni þjónustu.  

Hins vegar er áhugavert að skoða lýðræðislega þátttöku en þar standa sveitarfélögin sig 

betur en ríkisstofnanir. Þau eru að nálgast 50% markið 2017 en ríkisstofnanir eru undir 20% 

fyrir sama ár (Jóhanna Símonardóttir 2017, 22). 

Rétt er að benda á að í mælingum á opinberum vefjum er hugtakið rafrænt lýðræði 

skilgreint vítt. Nægjanlegt var að það kæmi fram í texta á vefnum að óskað væri eftir innleggi 

varðandi ákveðin mál eða ákvarðanir og sömuleiðis varðandi þann þátt að fá ábendingar sem 

vörðuðu starfsemi eða þjónustu stofnunarinnar (Jóhanna Símonardóttir 2017, 22). Ekki eru 

sett skilyrði um að upplýst sé í hvaða ferli þessi innlegg eða ábendingar fara, hvort einhvers 

konar gagnvirk samskipti eigi sé stað eða að hægt sé að sjá hvort þessar athugasemdir hafi 

skilað sér. Þegar skoðuð eru gögn frá 2018 um vísitölu um rafrænt lýðræði sem Sameinuðu 
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þjóðirnar gefa út sést að Ísland skorar ekki hátt á þeim kvarða, er í 50. sæti af 193 löndum sem 

eru skoðuð. Þrátt fyrir það hefur Ísland verið að hækka á kvarðanum frá því sem áður var 

(United Nations 2016). 

3.3 Stefna Sambands íslenskra sveitarfélaga í rafrænni stjórnsýslu 

Samband íslenskra sveitarfélaga vinnur sem sameiginlegur málsvari íslenskra sveitarfélaga og 

sinnir hagsmunagæslu gagnvart ríkisvaldinu. Árlega eru haldin landsþing þar sem vinna fer 

fram við stefnumörkun fyrir sambandið. Kemur fram í þeirri stefnu sem nú er í gildi fyrir 2014-

2018 að Sambandið eigi að vinna að því að auka samstarf annars vegar á milli sveitarfélaga 

landsins og hins vegar á milli ríkis og sveitarfélaga við að þróa rafræna stjórnsýslu og nýta 

upplýsingatæknina í samskiptum við íbúana og efla þátttökulýðræði og íbúalýðræði (Samband 

íslenskra sveitarfélaga 2018). 

Evrópusamtök sveitarfélaga, CEMR, gæta að hagsmunum evrópskra sveitarfélaga og er 

Samband íslenskra sveitarfélaga aðili að þeim. Hagsmunirnir snúa að stefnumótun og löggjöf 

ESB í upplýsingatæknimálum og gáfu þau út handbók þar sem farið er yfir forsendur og svið 

rafrænnar þjónustu. Bókin er byggð á stefnumótun norska sveitarfélagasambandsins og eru 

helstu skilgreindu hlutverkin að gæta hagsmuna sveitarfélaga, stuðla að þróun staðla og 

samhæfingu kerfa með aðkomu ríkisvaldsins og samvinnu milli sveitarfélaga (Samband 

íslenskra sveitarfélaga 2018).  
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4 Stefnuskjöl um rafræna stjórnsýslu 

Líkt og fram kom hér að ofan var fyrsta stefnuskjalið frá 1996 og var það kallað „Framtíðarsýn 

ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið frá 1996“. Þar kemur fram sú sýn að settur verði 

upp notendabúnaður sem verði aðgengilegur í opinberum stofnunum og að stofnanir verði 

nettengdar. Formgerðin skyldi tekin í gegn þannig að óþarfa laga- og regluákvæði verði felld 

úr gildi. Aðgengi að opinberum upplýsingum verði tryggt, almenningur geti fylgst með 

starfsemi opinberra aðila til að auðvelda honum að taka afstöðu til mála og löggjafar, skrifræði 

milli stjórnvalda og íbúa minnki, almenningur geti rekið erindi sín á netinu og síðast en ekki 

síst þá var stefna tekin að pappírslausum viðskiptum (Forsætisráðuneytið 1996). 

Stefnaskjalið „Auðlindir í allra þágu“ leit svo dagsins ljós í mars 2004 (Forsætisráðuneytið 

2004). Nú var horft til tímabilsins 2004-2007. Í aðfararorðum Davíðs Oddssonar, þáverandi 

forsætisráðherra, kom fram að víða um land vantaði háhraðatengingar eða þær væru 

takmarkaðar og það þyrfti að laga. Einnig var komið inn á að til að Ísland héldi sér í fararbroddi 

upplýsingasamfélaga þyrfti að taka til hendinni þar sem tækniþróunin var hægari eða ekki nýtt 

eins og lagt hafði verið upp með. Í stefnunni var lögð áhersla á að miðpunktur umræðunnar 

um upplýsingasamfélagið eigi að vera „hvernig borgarar þessa lands geti haft ávinning af 

tækninni til að bæta líf sitt og auka hagsæld samfélagsins“ (Forsætisráðuneytið 2004, 3-4), 

upplýsingatæknin væri verkfærið sem nýtt væri til þessa. Lögð var áhersla á fjögur lykilatriði: 

1. Aukin tækifæri einstaklinga og fyrirtækja til samskipta og viðskipta. 

2. Forystumenn axli ábyrgð á að upplýsingatæknin verði nýtt sem best í þágu 

borgaranna. 

3. Öryggi upplýsinga og friðhelgi einkalífs verði tryggð. 

4. Nýta skyldi upplýsingatæknina til að auka lífsgæði. (Forsætisráðuneytið 2004, 

7). 

Þessi atriði eru síðan útfærð nánar ásamt því hvaða ráðuneyti bæri ábyrgð á vinnunni. 

Kennir þar ýmissa grasa eins og til dæmis þegar skoðuð eru meginmarkmið og leiðir sem falla 

undir lýðræði og stjórnsýslu en þá kemur fram að hið opinbera, það er ríki og sveitarfélög, eigi 

að leggja áherslu á rafræn viðskipti og rafræna stjórnsýslu. Skipuð var sérstök verkefnisstjórn 

yfir starfstímabilið 2004-2007 sem átti að fjalla um rafræna stjórnsýslu. Hennar meginhlutverk 

var að styðja við opinberar stofnanir sem legðu áherslu á rafræn viðskipti og stjórnsýslu 
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(Forsætisráðuneytið 2004, 6). Einnig voru settar upp nefndir sem áttu að starfa skemur. Þær 

áttu að taka fyrir tæknileg atriði rafrænnar málsmeðferðar, varðveislu rafrænna gagna og 

lýsigagnaskráningu opinberra upplýsinga. Einnig átti að skoða litlar stjórnsýslueiningar með 

fækkun, sameiningu eða samvinnu í huga. Það átti að koma á rafrænni þjónustuveitu, gera 

gangskör í að helstu upplýsingar opinberra aðila yrðu aðgengilegar öllum, hvatt var til að koma 

upp umræðutorgum, miðlægri kjörskrá og koma opinberum innkaupum í rafrænt form. 

Áhersla var lögð á að allir hefðu aðgengi að tölvum. Var í því sambandi horft til skólanna og 

bókasafna. Var eitt af markmiðunum að stuðla að þráðlausum nettengingum á helstu 

bókasöfnum landsins og koma upp aðgengi að netinu fyrir almenning hjá helstu stofnunum 

ríkisins og sveitarfélaga. Það var hins vegar ekki útfært nánar í hverju þetta fælist. 

Tímabilið 2008 til 2012 nær yfir næsta stefnuplagg ríkisstjórnarinnar og kallast það 

„Netríkið Ísland.“ Þar kemur fram að stefnan sé að allri opinberri þjónustu, verði eftir því sem 

við á, hægt að sinna á netinu og að ríkið eigi að vinna sem ein heild. Hér er verið að horfa til 

þess að Ísland hafði dregist aftur úr samanburðarríkjum þegar skoðuð var vísitala þróunar 

rafrænnar stjórnsýslu, sem gefin er út af Sameinuðu þjóðunum (United Nations 2016). Þar sést 

að Ísland var komið í 21. sæti árið 2008 og hafði þá farið niður um 6 sæti frá árinu 2005. 

 

Mynd 2. Ferill Íslands í rafrænni stjórnsýsluvísitölu frá 2005 til 2016 (United Nations 2016). 
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Eitt af slagorðunum fyrir 2008-2012 stefnuna var að gögn ferðist milli stofnana en ekki fólk 

(Forsætisráðuneytið 2008, 2). Netborgari og netríki eru hugtök sem notuð eru í 2008-2012 

stefnunni. Netborgari er sá einstaklingur eða fyrirtæki sem nýtir sér opinbera þjónustu á 

netinu og netríki á að lýsa framtíðarsýn opinberra stofnana og ráðuneyta, að þar verði 

samhæfð þjónusta veitt frá netinu (Forsætisráðuneytið 2008, 4). Hér er lögð áhersla á þrjá 

meginþætti, þjónustu, skilvirkni og framþróun. 

Undir fyrsta meginþáttinn, þjónustu, var margs konar sjálfsafgreiðsla listuð upp, 

tímapantanir, umsóknir, tilkynningar og fleira. Vefsetrinu island.is var komið á laggirnar og var 

markmiðið að búa til netmiðstöð. Þar er í dag aðgengi að eyðublöðum, þjónustu og 

upplýsingum opinberra stofnana. Einnig er nú hægt að fara inn á einstaklingsmiðuðum aðgangi 

til að nálgast persónuleg gögn. Í stefnunni var einnig markmiðið að koma á upplýsingaþjónustu 

sem er allt frá því að fá áminningu um að vegabréf sé að renna út, í að geta leitað á einum stað 

að þýddum lögum sem falla undir EES samninginn. Netborgarinn er skilgreindur undir 

þjónustuþáttinn, þar var aðallega verið að leggja áherslu á að vefir ríkisins verði aðgengilegir 

öllum og til fyrirmyndar (Forsætisráðuneytið 2008, 9). 

Undir skilvirkni, var verið að horfa á gagnaflæðið, að sömu upplýsingarnar verði ekki 

margskráðar heldur verði þær samnýttar á milli stofnana. Lykilatriðin eru talin vera stöðlun, 

samvinna, samræming og öryggi. Einnig var áhersla lögð á rafræn skilríki og að greiðslur og 

innkaup verði rafræn. Markmiðið var að einfalda ferla og endurskoða lög og reglur með tilliti 

til rafrænnar vinnslu (Forsætisráðuneytið 2008, 11). 

Með þriðja meginþættinum, framþróun, var verið að horfa til nýsköpunar og rannsókna, 

menntunar, samskipta, lýðræðis og til atvinnulífsins. Nú átti að fylgjast markvisst með þróun 

erlends upplýsingasamfélags til að Ísland geti verið skrefinu á undan. Auka átti 

upplýsingatækni í námi og einnig að auka samstarf milli atvinnulífs og menntastofnana. Stefnt 

var að því að auka aðkomu almennings í stefnumótun og að gera tilraunir með rafrænar 

kosningar í tveimur sveitarfélögum (Forsætisráðuneytið 2008, 13). Þessar rafrænu kosningar 

komu til framkvæmda árið 2015. Var sú fyrri gerð í sveitarfélaginu Ölfusi og sú seinni í 

Reykjanesbæ (island.is án dags.). 

Það kemur fram í viðauka sem fylgdi stefnunni „Netríkið Ísland“ hverjir sátu í nefndinni og 

einnig hverjir sátu í tveimur öðrum hópum sem skilgreindir voru sem kjarnahópur og 

ráðgjafahópur. Þátttakendur komu frá m.a. ýmsum ráðuneytum og hagsmunasamtökum en 
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aðeins einn fulltrúi kom frá sveitarstjórnarstiginu sem fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga 

en sá sat í ráðgjafahópnum. Í stefnum ríkisins fram til þessa hafði áherslan verið meiri á 

stofnanir sem féllu beint undir ríkið, sveitarfélög höfðu ekki verið áberandi aðili í 

framtíðarsýnunum til þessa og það breyttist ekki fyrr en með stefnunni sem leit dagsins ljós 

árið 2011. 

Stefnan „Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag“ með undirtitilinn „Þekking, 

sjálfbærni, velferð“ er frá árinu 2011 og eins og titillinn ber með sér þá nær stefnan til ársins 

2020 (Forsætisráðuneytið 2011). Hér kveður við nýjan tón þar sem samráð hefur verið tekið 

upp við mjög marga aðila eins og landshlutasamtök, sveitarfélög, verkalýðshreyfinguna og 

atvinnulífið. Háskólasamfélagið kemur líka inn í vinnuna og reynt var að greina þætti sem gætu 

haft áhrif á þróunina á Íslandi næstu árin. Þá eru sett fram mælanleg markmið og aðgerðir og 

verkefni undir svið ákveðinna ráðuneyta (Forsætisráðuneytið 2011, 3). 

Nú á að „setja fram heildstæða sýn og sameiginleg markmið til að tryggja markvissari og 

öflugri stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera“ (Forsætisráðuneytið 2011, 3). Í henni 

kemur fram að aðgengi að netinu sé mjög almennt hér á landi og notkunin sömuleiðis og 

tæknilegir innviðir og staða mannauðs í upplýsingatækni sé góð. En þrátt fyrir góða sýn þá er 

framboðið á rafrænni þjónustu ekki nægjanlegt og aðgengi almennings að lýðræðislegri 

ákvarðanatöku alls ekki viðunandi (Forsætisráðuneytið 2011, 9). Ísland hefur hrapað í 

alþjóðlegum könnunum sem Sameinuðu Þjóðirnar standa fyrir og er það sláandi að árið 2010 

var Ísland í 135.-143. sæti í rafrænni þátttökuvísitölu eins og kemur fram á mynd 3 en er búið 

að ná 50. sæti árið 2016. 
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Mynd 3. Staða Íslands í rafrænni lýðræðislegri þátttökuvísitölu (United Nations 2016). 

 

Það kemur fram í þessari stefnu að fyrri stefna sem sett var fyrir tímabilið 2008-2012 væri 

vegvísir að settum markmiðum (Forsætisráðuneytið 2011, 9). Sett eru fram markmið til tíu ára 

og er eitt af þeim að Ísland verði í tíu efstu sætunum í rafrænni stjórnsýsluvísitölu og rafrænni 

lýðræðislegri þátttökuvísitölu Sameinuðu þjóðanna (Forsætisráðuneytið 2011, 10). 

Eftirtektarvert er að skoða markmið um umbætur í opinberri stjórnsýslu og þjónustu. Þar 

er að finna hugmyndir að þverfaglegum þjónustumiðstöðvum ríkis og sveitarfélaga í 

heimabyggð sem er byggt á „one-stop-shop“, en með því á að vera hægt að ljúka afgreiðslu 

máls á vefnum. Í stefnunni er einnig gert ráð fyrir að það þurfi að búa til tímasetta áætlun um 

eflingu rafrænnar stjórnsýslu og þjónustu þannig að íbúar geti sinnt erindum sínum hvenær 

sem er og hvar sem er (Forsætisráðuneytið 2011, 19). Það kemur einnig fram að 

forsætisráðuneytið muni árlega gera grein fyrir stöðu þeirra 15 samfélagsmarkmiða og fimm 

efnahags- og þróunarmarkmiða sem sett eru fram í stefnunni. 

Árið 2013 var gefin út „Vöxtur í krafti netsins, byggjum, tengjum og tökum þátt: stefna 

ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið 2013-2016“ (Innanríkisráðuneytið 2013). Í lok 

árs 2011 hafði málaflokkurinn um upplýsingasamfélagið verið fluttur frá forsætisráðuneytinu 

til innanríkisráðuneytisins. Við það var samstarfsverkefnum komið af stað sem Samband 
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íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélögin höfðu aðild að og voru sett upp með það fyrir augum 

að efla rafræna stjórnsýslu. Íslykillinn var kynntur til leiks og til að efla rafrænt lýðræði þá var 

vefsíðan island.is sett upp, verkefni sem sneru að rafrænum íbúakosningum og 

undirskriftasöfnunum. Nú var líka horft til þess að verkefni fara oft þvert á málaflokka og unnið 

í að samþætta stefnur hverja við aðra. Þessi stefna hafði sex meginmarkmið 

(Innanríkisráðuneytið 2013, 8) sem innihalda til dæmis: 

 Þekkingaruppbygging sem snýr að bættri þjónustu, lýðræðislegri þátttöku og 

hagræðingu almennt. 

 Opin og gagnsæ stjórnsýsla sem snýr að því að aðgangur að ópersónubundnum 

upplýsingum væri greiður fyrir alla. Skipulag, öryggi og samvirkni sem á að tryggja 

að opinberir vefir og auðkenningar þróist í takt við þarfir og þróun. 

 Hagræði, skilvirkni og sjálfbærni sem myndi skila sér í að ríki og sveitarfélög myndu 

samnýta þekkingu og ráðgjöf. 

 Lýðræði til að almenningur og fyrirtæki geti tekið þátt í stefnumótun. 

 Þjónusta sem gerir einstaklingum og fyrirtækjum kleift að afgreiða erindi sín hvar 

sem er, hvenær sem er. 

Á vefsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram að sveitarfélög virðast ekki vera 

að nýta sér það sem vefsíðan island.is hefur upp á að bjóða og er því velt upp hvort þau viti 

ekki hvaða möguleikar eru í boði. Samkvæmt stefnu ríkisins fyrir 2008-2012 var áhersla lögð á 

samstarf ríkis og sveitarfélaga við að þróa vefsíðuna. Sambandið leggur til að sveitarfélög kynni 

sér það sem síðan hefur upp á að bjóða enda væri það í samræmi við stefnumarkmið 

sambandsins frá 2011-2014 (Samband íslenskra sveitarfélaga 2018). 

4.1 Samanburður á ferli stefna út frá þroskamódeli Fuente og úttekt á opinberum 
vefjum á Íslandi 

Hér verður reynt að greina feril og þróun stefnanna sem gefnar hafa verið út af ríkisstjórn 

Íslands og verður þar stuðst við greiningu Fuente (2014, 605) á þróunarferli rafrænnar 

stjórnsýslu og einnig mælikvarða sem nýttur er þegar samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 

forsætisráðuneytið, velferðarráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga gera úttektir á 

opinberum vefjum (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 2018). 
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Fuente (2014) leggur upp með að skipta ferlinu upp í þrjú þroskastig og miðar þar við hvar 

rafræna þjónustan er stödd sem sveitarfélagið býður íbúum upp á í gegnum vefkerfi sín. Hann 

telur að það sem kemur þróunarferlinu af stað sé ekki eingöngu þörfin fyrir að gera verkferla 

stjórnsýslunnar skilvirkari heldur eru það líka kröfur íbúanna um breytingar ásamt minnkandi 

trausti þeirra til opinberra stofnana. Hann telur að rafræn stjórnsýsla sé síðasta skrefið sem 

þarf að taka og sem á endanum muni efla þátttöku íbúa í ákvarðanatöku og lýðræði (Fuente 

2014, 602). Í greininni sem fjallar um rafræna stjórnsýslu á spænska sveitarstjórnarstiginu vísar 

hann í West (Fuente 2014, 602) sem segir að innleiðing á rafrænni stjórnsýslu muni ekki 

eingöngu leiða til byltingar í þjónustu heldur megi líka líta á hana sem tól fyrir íbúa til að hafa 

áhrif og nota sem aðhald á opinbera stjórnsýslu. 

Fuente (2014, 604) talar um þröngt og vítt sjónsvið á rafrænni stjórnsýslu. Þrengra sjónsvið 

snýst um að það eigi að leggja áherslu á að nýta upplýsingatæknina til að gera opinbera 

þjónustu skilvirkari og hraðari og er þá aðallega verið að horfa til internetsins. Í víðara sjónsviði 

þá er verið að tengja nýja tækni við hlutverk og tilgang stjórnsýslunnar og þá þjónustu sem 

veitt er og til að skapa nýjar leiðir fyrir íbúalýðræði. Þroskastigin sem Fuente kemur fram með 

í grein sinni lýsa rafrænni stjórnsýslu í víðum skilningi sem miðar út frá því að þegar efsta 

stiginu er náð þá er búið að breyta stjórnsýslunni og samskiptum íbúanna við hið opinbera. 

Netið bjóði upp á gagnvirk samskipti sem geti aukið gagnsæi, ábyrgð og traust íbúa á opinberar 

stofnanir og lýðræðislega ferla. Ferlið er ekki samfellt því stofnanir geta verið að vinna í að 

koma á atriðum frá þriðja stigi án þess að vera búin að ná að fullu stigi tvö. 

Samkvæmt Fuente (2014, 605) þá lýsir fyrsta stig sér í að samskiptin eru einhliða frá 

stjórnsýslunni til íbúans. Þar er átt við að upplýsingar um sveitarfélagið og skipurit eru 

aðgengileg á vefsíðu og að hægt sé til dæmis að hala niður eyðublöðum og skjölum frá sömu 

síðu en það þurfi svo að senda þau sérstaklega. 

Á öðru stigi Fuente er búið að koma á gagnvirkum samskiptum milli stjórnsýslunnar og 

íbúa. Það er hægt að fullklára umsóknir frá vefnum og senda þær, það er hægt að ganga frá 

greiðslum til opinberra stofnana, sækja um félagsleg úrræði og svo framvegis. Hér er lagt upp 

með það sem kallað hefur verið „one-stop-shop“, eins og kemur fram í stefnuyfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar frá 2011 en svo er líka um svonefnt „integrated service delivery“ að ræða 

sem mætti túlka sem samþætt þjónusta þvert á málefni og stjórnsýslustig og gerir ráð fyrir að 

þjónustan sé byggð á þörfum en ekki þekkingu íbúans á uppbyggingu stjórnsýslunnar. 
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Þegar þriðja stiginu er náð þá er búið að fullkomna upplýsinga- og tæknimálin til að koma 

á gagnsæi í stjórnsýslunni sem leiðir til ábyrgðarfyllri stjórnsýslu. Allar upplýsingar sem íbúar 

þurfa til að geta fylgst með eru aðgengilegar, gögn um áhrif opinberrar stefnumörkunar, 

fjárhags- og efnahagslegar upplýsingar, fjárhagsáætlunargerðir, upplýsingar frá kjörnum 

embættismönnum og kerfi sem býður upp á lýðræðislega þátttöku íbúa. 

Í fyrrnefndri bók um rafræna stjórnsýslu í smáríkjum (Awan, Amin og Kirkby 2013) er 

kynntur annar mælikvarði til sögunnar sem nefnist Ronaghan‘s módel. Þar er stuðst við fimm 

skref sem lýsa þroska rafrænnar stjórnsýslu. Er það á margan hátt sambærilegt við það sem 

Fuente (2014) gerir og mælikvarðann sem opinberir vefir eru mældir eftir og verður því ekki 

farið frekar í þetta módel hér. 

Við úttektir á opinberum vefjum á Íslandi eru fimm atriði mæld og stuðst er við gátlista 

sem gefa stig. Er útkoman úr þeim notuð til að reikna út hversu mörg stig vefurinn fær fyrir 

þessi fimm atriði. Fyrstu þrjú mælitækin eru flokkuð sem innihald, nytsemi og aðgengi. Með 

innihaldi er lagt mat á hvort grunnupplýsingar séu á vefnum, hvort fjármálaupplýsingar og 

fundargerðir séu birtar, hvort boðið sé upp á önnur tungumál en íslensku og fleiri atriði. Atriðin 

sem falla undir nytsemi eru til dæmis skýrleiki vefsins, samræming útlits og hvort hann sé 

skalanlegur fyrir tölvur jafnt sem síma. Með aðgengi er verið að kanna hvort vefurinn uppfylli 

aðgengi fyrir fatlaða samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins nr. 2016/2102/EB). Fjórða 

mælitækið er flokkur rafrænnar þjónustu sem er skipt í fjóra undirflokka:  

 Flýtir, hér er skoðað hvort til staðar sé þjónusta sem flýtir afgreiðslu mála, eyðublöð, 

reiknivélar, spurt og svarað virkni, hvort gögn séu aðgengileg án þess að um 

gagnvirka þjónustu sé að ræða. 

 Afgreiðsla, hér eru rafrænir ferlar komnir í notkun á vefnum, til dæmis er hægt að 

skila eyðublaði á vefnum, spjallborð, vefverslun. 

 Rafræn málsmeðferð, hér er búið að koma upp „Mínum síðum“ þar sem 

einstaklingur auðkennir sig með rafrænum skilríkjum eða Íslykli. Mál fara alla leið, 

ákvarðanataka og skil á niðurstöðum, einstaklingar fá upplýsingar um málsmeðferð 

og niðurstöður í gegnum vefinn. 

 Eyðublöð, fjöldi eyðublaða. 
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Það fimmta og síðasta er lýðræðisleg þátttaka. Hér er verið að skoða hvort til sé virkni 

sem styður lýðræðislegt samráð þannig að almenningur geti tjáð sig um málefni, hvort hann 

geti tekið þátt í fundarhöldum/atburðum á rafrænan hátt, hvort til staðar séu upplýsingar um 

afgreiðslu mála og hvort gagnsætt ferli sé til staðar (Jóhanna Símonardóttir 2017, 5-8). 

Þegar skoðaðar eru þær stefnuyfirlýsingar sem gefnar hafa verið út frá árinu 1996 þá má 

greina að strax í upphafi hafi verið mikill metnaður fyrir því að koma Íslandi í röð fremstu þjóða 

með hjálp upplýsingatækninnar. Áhersla er lögð á menntun í upplýsingatækninni, eflingu 

hugbúnaðariðnaðarins og að leggja áherslu á frumkvöðlastarfsemi. Lögð var mikil vinna í að 

samræma vefsíður ríkisstofnana til þæginda fyrir íbúa og að eyðublöð væru gerð aðgengileg. 

Lögð var áhersla á miðlun upplýsinga og voru til dæmis þjóðskrá, lagasafn Alþingis og 

Alþingistíðindi gerð aðgengileg. Með þessu er fyrsta stiginu náð ef horft er út frá skilgreiningu 

Fuente (2014). 

Þegar Netríkið Ísland, stefna fyrir tímabilið 2008-2012, kom út þá var Ísland búið að 

dragast aftur úr þróuninni miðað við önnur lönd og má því leiða líkum að því að þrátt fyrir 

metnaðarfullar stefnur þá hafi eftirfylgnin ekki verið sem skyldi. Nú skyldi spítt í lófana, mikil 

áhersla er lögð á að eyðublöð, alls kyns þjónusta og upplýsingar verði mun aðgengilegri en 

verið hafði. Vefsetrið island.is lítur dagsins ljós og þar geta íbúar nálgast upplýsingar frá ólíkum 

áttum. Eru það opin gögn frá ýmsum stofnunum og einnig persónugreinanleg gögn þar sem 

þarf að auðkenna sig til að nálgast þau. Er þetta fyrsta skrefið af mörgum sem opinberir aðilar 

eru farnir að taka sem mun á endanum geta leitt til aukins gagnsæis í opinberri stjórnsýslu og 

auðveldað almenningi að nálgast gögn. Áfram er mikil áhersla á að gera vefi ríkisins sem 

aðgengilegasta. Nú á að koma á samnýtingu upplýsinga á milli stofnana svo ekki sé verið að 

margskrá sama hlutinn. Hér má telja að öðru stigi, samkvæmt Fuente (2014), sé að miklu leyti 

náð en enn er það samþætt þjónusta sem ekki er búið að ná að fullnusta. Þjónustusvæði eru 

enn oft afmörkuð, íbúar þurfa oft að nálgast einhver gögn frá öðrum stofnunum til að fullklára 

sín mál hvort sem það er á vefsíðum ríkisstofnana eða sveitarfélaga. 

Með stefnunni „Vöxtur í krafti netsins“ frá árinu 2013 er komið inn á að rödd almennings 

heyrist ekki. Það vanti að almenningur geti tekið þátt með því að koma með ábendingar þegar 

verið er að móta opinbera stefnu eða setja lög. Í dag er komin samráðsgátt á island.is þar sem 

hægt er að taka þátt með því að senda inn umsögn á frumvarpi til laga eða reglugerðum. Einnig 

er hægt að setja þar af stað undirskriftasafnanir og rafrænar kosningar eru kynntar. Hér er 
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verið að setja markið á aukna lýðræðislega þátttöku og hækka stjórnsýsluvísitöluna. 

Innanríkisráðuneytið er komið með málaflokkinn til sín og búið er að setja stefnuna á að 

sveitarfélögin setji svip sinn á rafræna stjórnsýslu. Fuente (2014) er með skilgreiningu á þriðja 

stiginu um aðgengileika gagna, að íbúi geti haft áhrif og komið að stefnumótun og áætlanagerð 

ýmis konar. Fyrsti vísirinn að Ísland sé að ná inn á þriðja stigið er með samráðsgáttinni og opnu 

gagnagáttinni á island.is. Síðan hafa sveitarfélög verið að koma á gagnatorgum á sínum 

vefsíðum og streymi frá fundum bæjarstjórna. Eins hafa vefir eins og Betri Reykjavík komið 

sterkir inn á þennan þátt þar sem útbúinn er jarðvegur fyrir lýðræðislega þátttöku íbúa í 

gegnum netið  

Ef horft er á mælikvarða hins opinbera á rafrænni þjónustu þá má færa rök fyrir því að 

almennt séu flest sveitarfélög búin að taka upp flýtiþáttinn þar sem þau eru með vefi sem eiga 

að flýta fyrir afgreiðslu. Auk þess hafa margir opinberir aðilar sett eyðublöð á vefinn og því 

komnir inn á mælikvarðann afgreiðsla, sem snýr til dæmis að því að fara frá 

pappírseyðublöðum yfir á að geta fyllt út beint á vefsíðunni. 

Rafræn málsmeðferð er síðan sá undirflokkur rafrænnar þjónustu sem mörg sveitarfélög 

og ríkisstofnanir eru byrjuð að nota. Þau hafa komið sér upp „Mínum síðum“ þar sem íbúi 

getur skráð sig inn og ýmist notað rafræn skilríki, Íslykil eða aðra auðkenningu. Þar er í sumum 

tilfellum hægt að fullklára mál þannig að umsókn eða beiðni af einhverju tagi frá íbúa fari á 

réttan stað í stjórnsýslunni, komist í hendur þess aðila sem afgreiðir málið og er á allan hátt í 

samskiptum við íbúa í gegnum netið. Það sem vantar þó í mörgum tilfellum er að ýmis 

viðbótargögn séu aðgengileg rafrænt sem farið er fram á að fylgi umsókninni. Þarf íbúinn að 

ná í gögn frá öðrum síðum eða kalla eftir þeim frá öðrum stofnunum en getur svo hengt það 

við umsóknina eða beiðnina. Samkvæmt mælikvörðum á opinbera vefi eru þeir margir hverjir 

að færa sig einnig inn á þriðja mælikvarðann sem er rafræn málsmeðferð þar sem stofnun 

máls, ákvörðunartakan sem því fylgir og samskipti við málsaðila eiga sér stað í gegnum „Mínar 

síður“. Fimmti mælikvarði hins opinbera, sem notaður er, mælir lýðræðislega þátttöku og 

samkvæmt þeirri mælingu er þetta komið af stað á mörgum íslenskum opinberum vefjum. Eins 

og kom fram hér framar þá eru dæmi um þetta vefir eins og Betri Reykjavík sem bíður upp á 

lýðræðislega þátttöku og gagnatorg, fundargerðir og önnur opinber gögn sem mörg 

sveitarfélög eru með á vef sínum. 
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5 Rafræn stjórnsýsla hjá Reykjanesbæ 

Á vef Reykjanesbæjar frá 15. júlí 2015 birtist grein þar sem bæjarstjórinn Kjartan Már 

Kjartansson fer yfir ýmsar breytingar sem urðu í kjölfar nýs meirihluta eftir 

sveitarstjórakosningarnar 2014. Eitt af því sem kemur þar fram er að ætlunin sé að lágmarka 

og einfalda ferla og auka sjálfvirkni með aukinni rafrænni stjórnsýslu. Áherslan verði á að bæta 

þjónustu, auka skilvirkni og hagræða með því að nýta nýjustu tækni (Reykjanesbær 2015). 

Í dag er búið að auka framboð af upplýsingum sem eru aðgengilegar á vef sveitarfélagsins. 

Fleiri umsóknum/beiðnum er nú hægt að ganga frá beint af vefnum og áframhaldandi 

samskipti milli íbúa og starfsmanna eru rafræn. Hér er notast við íbúagáttina MittReykjanes.is. 

Hægt er að senda inn fyrirspurnir beint frá vefnum Reykjanesbaer.is sem er send beint til þess 

starfsmanns sem mun bera ábyrgð á afgreiðslu málsins. Búið er að þýða helstu síður vefsins á 

pólsku og ensku og er áframhaldandi vinna þar í gangi auk þess sem verið er að undirbúa 

þýðingar á nokkrum helstu eyðublöðum sem eru inni á íbúagáttinni og jafnframt er verið að 

þýða viðmót íbúagáttarinnar. Fjárhagsupplýsingar, ásamt fleiri gögnum, eru á mælaborði á vef 

sveitarfélagsins. Fundargerðir hafa lengi verið settar inn á vefinn ásamt því að slóð á 

hljóðupptökur frá fundum bæjarstjórnarinnar voru settar inn en í dag er fundunum streymt 

beint og hægt að nálgast upptökur eftir á. 

Í viðtölum við aðila sem tengjast inn í stjórnsýsluna hjá Reykjanesbæ var leitast við að fá 

þeirra sýn á stöðu og framgangi rafrænnar stjórnsýslu hjá sveitarfélaginu. Voru lagðar fyrir 

spurningar til að geta greint hver staðan væri í dag miðað við fyrri ár, hver væri helsta 

hindrunin í að þróa og koma á breytingum á verklagi, hvort verið væri að taka tillit til 

fjölbreytileika samfélagsins hjá sveitarfélaginu Reykjanesbæ og hvort einhverjar áætlanir væru 

til um áframhaldandi þróun á rafrænni stjórnsýslu. 

5.1 Viðtöl við aðila innan stjórnsýslu Reykjanesbæjar 

Hér verður fjallað um niðurstöður viðtala sem tekin voru við fjóra einstaklinga. Tveir eru 

starfsmenn í efsta lagi stjórnsýslunnar og tveir eru kjörnir fulltrúar. Allir hafa þeir starfað lengi 

og hafa mikla þekkingu á starfssviði bæjarmála. Ekki verður vísað til viðmælenda með réttu 

nafni en notast við tilbúin nöfn á viðkomandi. Við val á nöfnum var ekki horft til kyns en hins 

vegar var tengt við hvort viðkomandi væri starfsmaður eða kjörinn fulltrúi. 

Fyrst var tekin fyrir spurningin „Hversu áríðandi, að þínu mati, er að færa stjórnsýsluna á 

rafrænt form? Ef áríðandi, þá fyrir hverja, íbúa eða starfsmenn?“ Almennt kom fram í svörum 
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allra að það væri mikilvægt að færa stjórnsýsluna á rafrænt form, það myndi auka aðgengi 

íbúa að þjónustu ásamt því að auðvelda störf starfsmanna og á endanum skila sér í öruggara 

utanumhaldi mála sem bærust stjórnsýslunni. Fram kom að með auknu rafrænu þjónustustigi 

þá gætu íbúar unnið í sínum málum á þeim tíma sem þeim hentar. 

Mjög áríðandi fyrir bæði íbúa til upplýsinga og einföldunar og fyrir sveitarfélagið til að 
minnka áreiti. Þjónustan breytist í að vera á öllum tíma sólarhrings, ekki verið að skrifa 
niður og færa þær upplýsingar til næsta manns heldur fara upplýsingarnar beint til þess 
sem þarf þær, beint frá þeim sem sendir þær. (Gísli, kjörinn fulltrúi) 

Sandra sem er kjörinn fulltrúi benti einnig á að nýtt skipulag gæti einfaldað ferla. 

Mikilvægast gagnvart íbúa, gögn týnast ekki, verða áreiðanlegri. Það þarf að kenna 
starfsfólki að nota rafrænt, komast frá pappírnum. (Sandra, kjörinn fulltrúi) 

Eins og kom fram þá hafa allir viðmælendur um langt árabil verið tengdir stjórnsýslu 

Reykjanesbæjar og því var innt eftir hvernig þróun upplýsingartækninnar hefði verið hjá 

Reykjanesbæ síðustu ár, vefsíðan, aðgangur að upplýsingum og upplýsingastreymi til 

almennings. Við þessari spurningu kom fram mjög ólík sýn. 

Atli, sem er starfsmaður stjórnsýslunnar taldi að þróunin hefði verið góð undanfarin 

misseri, tvö til þrjú ár, en mætti gerast hraðar. Það jákvæða væri að það væri meiri aðgangur 

að upplýsingum en verið hafði bæði sem snýr að kjörnum fulltrúum, almenningi og 

starfsmönnum. Hjá öðrum var upplifunin neikvæðari. 

Þróunin hefur verið brotakennd, ófyrirséð, óskipulögð. Oft verið að setja inn núverandi 
gögn rafrænt og ekki klárað alla leið. (Vala, starfsmaður) 

Mjög lítill áhugi hjá yfirstjórninni, ekki sinnt þessu nógu vel, er þetta meira 
starfsmannamál en stjórnmál? Stjórnin mjög lítill áhugi...Alltof mikið verið að horfa á þann 
sem getur ekki gert þetta rafrænt, hversu stórt er þetta hlutfall í raun og veru...Það þarf 
að keyra þetta meira áfram af framkvæmdarstjóra til að skapa hvata. (Gísli, kjörinn fulltrúi) 

Í framhaldi af þessu voru viðmælendur spurðir hvort verið væri að koma nýju verklagi á eða 

hvort verið væri að setja rafræna vinnslu ofan á gamla vinnulagið. Einnig var spurt hvort þeir 

sæju hvar skórinn kreppir í innleiðingu/breytingum á rafrænni stjórnsýslu. Viðmælendur voru 

almennt nokkuð sammála um að of mikið væri gert í því að gera núverandi verklag rafrænt, of 

lítið væri verið að horfa á sjálfan ferilinn og hvort ekki væri þörf á að breyta honum. Mögulegar 

skýringar viðmælenda á þessu voru meðal annars að stjórnsýslan væri það smá í sniðum hjá 
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Reykjanesbæ að starfsfólk hefði ekki tíma til að finna nýtt verklag og fjölgun starfsmanna væri 

ekki í takt við fjölgun íbúa. 

Vantar að ákveða hvernig við viljum að rafræn stjórnsýsla verði hjá Reykjanesbæ, hver eru 
markmiðin, hvað þurfum við að gera til að ná markmiðum, hver á að sinna þessu. Vantar 
upphaf og endi, að starfsmönnum sé kennt svo við höfum sameiginlegan skilning. (Vala, 
starfsmaður) 

Einnig kom fram í máli Atla að hann teldi að það vantaði meira af „ungu og kraftmiklu fólki 

sem veit og kann“. 

Þegar spurt var um hvort viðmælendur teldu að kostnaður við breytingar væru vandamál 

þá voru svörin almennt á þá leið að auðvitað kostuðu breytingar en þegar þetta er gert rétt þá 

er kerfið til staðar þegar á þarf að halda. 

Rafræn stjórnsýsla snýst ekki síst um að gera þjónustuna sem sveitarfélagið veitir sem 

áreiðanlegasta og viðmælendur voru spurðir um hvort þeir upplifðu að íbúar væru að fara 

fram á aukna rafræna stjórnsýslu.  

...já í vaxandi mæli, sjáum það með aukningu á umsóknum um gögn, meiri umræða gerir 
bæjarbúa meðvitaðri um, þú átt að geta gert þetta heiman frá. (Vala, starfsmaður) 

Atli starfsmaður bætti um betur og taldi að ungt fólk reiknaði almennt með að það væri hægt 

að klára hlutina rafrænt. 

Reykjanesbær hefur mikinn fjölda fólks sem hefur flutt til bæjarins frá öðrum löndum. Það 

kom fram að allt að 60 tungumál væru töluð í bæjarfélaginu og í skólakerfinu væru 30 

tungumál og í kjölfarið var spurt hvort að aukin rafræn stjórnsýsla gæti hjálpað til við aðlögun 

og þátttöku íbúa sem hafa ekki íslenskuna að móðurmál. Hvatagreiðslur voru teknar sem dæmi 

um þjónustu sem mætti bæta þar sem erlend börn hefðu hingað til verið mjög lítill hluti þeirra 

sem nýttu sér þær. Þýðingar á vefsíðunni voru líka tekin sem dæmi sem myndi hjálpa. 

Klárlega með auknu aðgengi að upplýsingum, vantar þýðingar á upplýsingum. Hér er bara 
fronturinn þýddur en vantar að þýða dýpra inn í vefinn. Þeir sem leita finnst ekki gagn í 
heimasíðu Reykjanesbæjar, að eiga erindi við stjórnsýsluna þá er allt á íslensku. (Vala, 
starfsmaður) 

Þegar spurt var um hvort viðmælendur hefðu vitneskju um hvort Reykjanesbær væri með 

áætlanir um innleiðingu/áætlun að auka rafræna þjónustu við íbúa þá voru öll svörin neikvæð. 

Allir vilja gera betur en áætlun um hvernig og hvenær er ekki til. 
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Eins og komið hefur fram þá hafa ríkisstjórnir gefið út stefnur varðandi rafræna stjórnsýslu 

þar sem talað hefur verið um samvinnu við sveitarfélög með Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

og því var spurt hvort viðmælendur teldu að sveitarfélög væru almennt að bíða eftir að ríkið 

færi af stað þegar kæmi að frekari innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu. 

Það var samdóma álit hjá öllum að sveitarfélög væru almennt ekki að bíða eftir að ríkið 

tæki einhver skref til að hvetja til rafrænnar stjórnsýslu. Sveitarfélögin væru að fylgjast með 

en hver ber ábyrgð á sér og vinnur á sínum hraða. Frekar að minni sveitarfélög væru að bíða 

eftir að sjá hvað þau stærri eru að gera. 

...sveitarfélög græða yfirleitt lítið á að bíða eftir ríkinu, hægt að fá þekkingu en hjálp við 
kostnað er ekki að fá frá því. (Vala, starfsmaður) 

Nú hefur eitt af verkefnum ríkisins verið að setja upp vefgáttina island.is. Í gengum hana er 

hægt að tengjast ýmsum gagnasöfnum og öðrum vefgáttum. Þegar viðmælendurnir voru 

spurðir hvort þeir þekktu til island.is og hvort þeir teldu að hægt væri að efla rafræna þjónustu 

Reykjanesbæjar með því að tengjast þessari vefgátt þá kom fram hjá þeim að þeir þekktu lítið 

til hennar. Svörin voru á þá leið að þetta hefði ekkert verið skoðað í með tilliti til tengingar við 

rafræna þjónustu Reykjanesbæjar og almennt væri ekki verið að fara þarna inn til 

persónulegra nota. 

Lokaspurningin byggði á svörunum í viðtölunum og snéri einfaldlega að því af hverju þróun 

á rafrænni stjórnsýslu væri ekki komin lengra. Enn og aftur var bent á að það vantaði að setja 

fókus á verkefnið og það vanti fólk til að sinna því. 

Pólitíkin tekur stefnumótandi ákvarðanir fyrir sveitarfélagið, það hefur ekki verið stórt 
issue í umræðunni...ef ekki kemur starfsmaður og fjármagn með þá verður þetta ekki 
verkefni. (Vala, starfsmaður) 

Einnig benti Atli starfsmaður á að þetta væri að mörgu leyti dæmigert stefnumótunarverkefni 

og það vantaði einfaldlega einhvern aðila sem væri ekki á kafi í öðrum verkefnum. Gísli fulltrúi 

benti hins vegar á að „það hefur ekki verið sérstakur vilji fyrir þessu verkefni... önnur verkefni 

talin mikilvægari“. Hann benti jafnframt á að það mætti örugglega spara heilmikið með því að 

koma rafrænni stjórnsýslu lengra 

5.2  Greining á þroskaferli rafrænnar stjórnsýslu Reykjanesbæjar 

Vefsvæði Reykjanesbæjar er komið inn á annað og þriðja skref ef miðað er við þróunarferil 

Fuentes (2014). Vefurinn er sannarlega búinn að ná fyrsta skrefinu því upplýsingar eru ekki 
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eingöngu í aðra áttina sem er frá stjórnsýslunni til íbúans heldur geta íbúar átt í gagnvirkum 

samskiptum í gegnum íbúagátt. Búið er að auka aðgengi að opinberum upplýsingum þar sem 

fjárhags- og efnahagslegar upplýsingar eru settar á vefinn í formi Gagnatorgs og Opins 

bókhalds. Samskipti milli almennings og stjórnsýslunnar eru komin á það stig að hægt er að 

senda í gegnum íbúagátt beiðni um gögn, sem hægt er að krefjast í krafti upplýsingalaga, og 

fer allt ferlið rafrænt fram. Einnig er hægt að senda inn umsóknir sem fara beint inn í málaskrá 

þar sem því er úthlutað á starfsmann og áframhaldandi samskipti eiga sér stað rafrænt. Hægt 

er að senda inn athugasemdir/skilaboð beint frá vefsíðunni, ábendingargátt er líka til staðar 

sem býður upp á að almenningur geti sent beint til Umhverfismiðstöðvar og merkt inn á kort 

staðsetningu ef við á. Kortasjá/teikningar eru aðgengilegar þar sem hægt er að skoða 

opinberar upplýsingar sem falla undir umhverfissvið sveitarfélagsins. 

Það er hins vegar ekki búið að ná því að þjónustan sé samþætt þvert á málefni og 

stjórnsýslustig sem er þriðja stig samkvæmt skilgreiningu Fuente (2014) enda þarf þar að koma 

til samvinna milli ríkis og sveitarfélags sem er ekki til staðar í dag. Ekki er hægt að taka þátt í 

opinberri stefnumótun á vefnum öðruvísi en að senda tölvupóst með athugasemdum. 

Fundargerðir eru aðgengilegar en þær eru knappar og engin viðhengi með þeim. Margir af 

íbúum Reykjanesbæjar hafa ekki íslensku að móðurmáli og er því hluti íbúa útilokaður frá því 

að nýta sér þá virkni sem komin er vegna skorts á þýðingum. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður mælikvarða sem stuðst er við í úttekt á opinberum vefjum 

þá skoraði vefur sveitarfélagsins Reykjanesbæjar mjög hátt. Kvarðinn sem notaður er er frá 1 

til 100 þar sem 100 er fullt hús. Var heildarstigafjöldinn 96 stig þar sem Innihald og Nytsemi 

fengu fullt hús stiga, Aðgengi fékk 93 stig og Þjónusta 92 stig. Samkvæmt þessu þá má álíta að 

verið sé að stefna í rétta átt með vinnsluna. Lýðræðisleg þátttaka er skilgreind þannig að 

almenningur geti komið með ábendingar og athugasemdir og þær séu teknar til efnislegrar 

meðferðar. Í mælingum á lýðræðislegri þátttöku á vefjum sveitarfélaga er skorið mjög lágt eða 

innan við 50% af þeim sem voru með í könnuninni 2017. Þarna má ætla að Reykjanesbær geti 

gert mun meira til að koma á virkari þátttöku íbúa þegar opinberar áætlanir eru í vinnslu hjá 

sveitarfélaginu. 

Það var samdóma álit viðmælenda að það sé mikilvægt að stjórnsýslan verði rafrænni en 

hún er í dag. Það myndi gera alla vinnslu áreiðanlegri og það yrði betra utanumhald. Aðgengi 

að upplýsingum yrði einnig betra. Einnig töluðu viðmælendur um að áreiti yrði minna þar sem 
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almenningur gæti sótt um gögn og annað beint frá vefnum, og þyrfti ekki að koma á staðinn 

eða hringja. Það sem helst hamlaði þróuninni væri hins vegar stefnuleysi og skortur á 

starfsfólki. Þróunin væri til staðar en hún væri hæg og brotakennd. Það væri skref í rétta átt 

að marka stefnu og huga að því að endurskoða þá verkferla sem eru nú þegar til staðar með 

framtíðina í huga 
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6 Umræður  

Fram hefur komið að málefni rafrænnar stjórnsýslu voru færð frá forsætisráðuneytinu til 

innanríkisráðuneytisins árið 2011. Við það varð sú breyting á stefnumörkun ríkisstjórna að 

sveitarfélög og hagsmunaaðilar fengu veigameira hlutverk í aðkomu að gerð stefnunnar um 

framtíð Íslands á sviði rafrænnar stjórnsýslu. Er þetta farsælt skref og í samræmi við grein 

Gunnars Helga Kristinssonar og Péturs Berg Matthíassonar (2014, 304) þar sem þeir benda á 

að aðilar sem eru nær verkefninu hafi mun meira að segja um árangur þess heldur en 

ráðuneyti sem eru fjær almenningi í þessu tilviki. En betur má ef duga skal ef það á að nást að 

fylgja eftir þeim stefnumiðum sem ríkið hefur sett sér í þessum málum. 

Til að árangur náist þá skiptir vandaður og heildstæður undirbúningur auðvitað miklu, til 

dæmis í gegnum úttektir og samhæfingu. Þá skiptir þáttur faglegs starfsfólks meira máli en 

yfirstjórnar en einnig er samstaða mikilvæg (Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg 

Matthíasson 2014, 312). Það kemur fram í bókinni um smáríki (Awan, Amin og Kirkby 2013, 

21-22) að þótt þáttur upplýsingatækninnar sé mikill þá sé það ekki eini þátturinn sem skipti 

máli fyrir árangur rafrænnar stjórnsýslu. Aðrir þættir koma þar við sögu en það er pólitískur 

vilji, þátttaka íbúa, samvinna aðila og fjárhagsleg sjálfbærni. Einnig er talið að það séu þrjú 

mikilvæg atriði sem þarf að hafa í huga áður en farið er af stað. Er þar fyrst að nefna að það 

þarf að búa til formgerðina: stofnanir, ferlar, reglur og lög til að skilvirk stjórnun (e. 

governance) sé til staðar áður en farið er að þróa tæknilausnir. Annað er að upplýsingatæknin 

gerir rafræna stjórnsýslu mögulega en hún er ekki það sem gerir stjórnsýsluna skilvirka. Í þriðja 

lagi að rafrænar lausnir ættu alltaf að miða að gagnsæi, áreiðanleika, þjónustu við almenning 

og þátttöku íbúa. 

Má telja að með því að færa málaflokkinn frá forsætisráðuneytinu til 

innanríkisráðuneytisins hafi verið stigið rétt skref. Innanríkisráðuneytið, sem í dag nefnist 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, er það ráðuneyti sem sér um sveitarstjórnarmál. 

Sveitarstjórnarfólk er í mun nánari samskiptum við almenning sem sækir þjónustu til opinberra 

aðila. Því mætti leiða að því líkum að þegar ábyrgðin á verkefninu er komin frá efsta laginu til 

þess ráðuneytis sem er með nærþjónustuna þá ættu kröfur og þrýstingur frá íbúum um að 

nútímavæða þjónustuna sér greiðari leið til þeirra sem setja stefnuna. Almenningur og 

fyrirtæki muni taka því opnum örmum að stjórnsýslan verði straumlínulagaðri, að hægt verði 

að reka erindi sín hvar sem er og hvenær sem er. 
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Þegar stefnumótun Sambands íslenskra sveitarfélaga er skoðuð (Samband íslenskra 

sveitarfélaga 2018) þá kemur fram augljós gagnrýni um að ekki hefur gengið vel að koma 

stjórnsýslunni nógu mikið áfram í rafræna átt. Er það í fullu samræmi við niðurstöður viðtala 

við aðila innan stjórnsýslu Reykjanesbæjar. Kemur fram hjá Sambandinu að samstarf ríkis og 

sveitarfélaga er nauðsyn, það þarf sameiginlegt átak allra aðila. Þessi samvinna þarf að leysa 

þær hindranir sem koma í veg fyrir að gögn geti flætt óhindrað á milli stjórnsýslulaga og það 

þarf að sjálfsögðu að huga að öllu öryggi vegna viðkvæmra gagna. Það þarf líka að endurskoða 

verkferla, koma á sameiginlegum stöðlum til að auðvelda alla vinnslu og til að einfalda fyrir 

almenning að alls staðar sé krafist sömu upplýsinga fyrir samskonar þjónustu. En það eru ekki 

bara tæknilegir innviðir sem þarf að laga heldur þarf líka að huga að því að endurskoða hina 

lagalegu hlið mála þannig að ekki stangist á hvað má og hvað má ekki. Öflug samvinna þarf líka 

að leiða af sér öfluga fræðslu til notenda þjónustunnar og starfsmanna sem verða í 

framlínunni. 

Í viðtölum við aðila innan stjórnsýslu Reykjanesbæjar kom fram að aðgangur við gögn 

ríkisskattstjóra hafa ekki fengist í gegn þrátt fyrir að þetta aðgengi væri til staðar hjá 

Reykjavíkurborg. Á það var bent að ef þetta fengist í gegn þá væri þetta til einföldunar fyrir 

starfsmenn sem eru að taka á móti beiðnum um til dæmis fjárhagsaðstoð sem eru gerðar í 

gegnum íbúagátt. Í dag þarf umsækjandi að ná í viðbótarupplýsingar frá ríkisstofnunum og 

hengja við umsóknina. Umsóknareyðublaðið er rafrænt og viðhengin eru skilyrt þannig að 

umsóknin fer ekki gegn án þeirra. Þetta hefur leitt til þess að umsækjendur hafa í einhverjum 

tilfellum hengt við hin og þessi viðhengi sem koma umsókninni ekki við til þess eins að geta 

sent umsóknina. Síðan þegar starfsmaðurinn hefur varið tíma í að fara í gegnum þessar 

umsóknir þá þarf hann að hafa samband við viðkomandi og biðja um þau gögn sem vantar til 

að hægt sé að vinna umsóknina. Ef tengingar við ríkisstofnanir væru til staðar þá væri það til 

mikillar einföldunar og áreiðanleiki upplýsinganna væri tryggður. 

Vefsíður ríkisstofnana og sveitarfélaga eru ekki búnar að ná að fullu þriðja stiginu sem 

Fuente (2014, 606) lýsir. Það má leiða líkum að því að minni sveitarfélög verði lengur að ná 

þessu stigi hvort sem horft er á skilgreiningu Fuentes eða úttektir á opinberum vefjum sem 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið stendur fyrir í samvinnu við aðrar stofnanir. Aðkoma 

ríkisins og samvinna sveitarfélaga er, eins og áður hefur komið fram, áríðandi til að efla 

rafræna stjórnsýslu í þágu íbúa landsins. 
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Til að ná fullkominni rafrænni stjórnsýslu samkvæmt Fuente (2014), mælikvörðum 

Sameinuðu þjóðanna (United Nations 2016) og öðrum mælikvörðum sem eru notaðir, þá þarf 

að efla ákvörðunarvald almennings þannig að hann geti haft áhrif þegar verið er að vinna í 

opinberum stefnumarkandi málefnum og geti komið með athugasemdir við 

fjárhagsáætlunargerðir og önnur málefni sem snerta nærumhverfið hans. Íbúalýðræði hlýtur 

að vera eitt af því sem pólitískir vindar hafa áhrif á eða kannski er það á hinn veginn að þegar 

krafan verður nógu öflug frá íbúum að fá að taka þátt, hvort sem þú ert gamall eða ungur, 

hefur íslenskuna að móðurmáli eða ekki, að þá taki stjórnvöld við sér. Það er einmitt 

íbúalýðræðið sem er að fá lökustu einkunnina. Samþættingin á milli stjórnsýslustiga er ekki 

heldur að skora hátt þegar rætt var við starfsfólk. Kerfin sem eru í notkun eru mörg og margs 

konar. Því ætti undirbúningur samþættingar að vinnast þvert á opinberar stofnanir og 

sveitarfélög. Það þarf að tryggja áreiðanleika gagna og öryggi þeirra, það þarf að tryggja að 

opinber gögn séu rétt fram sett og auðvelt að nálgast þau. Almenningi ætti að bjóðast að geta 

gengið frá sínum málum frá einum stað enda er það í samræmi við stefnur undanfarinna 

ríkisstjórna og kemur líka fram í stefnuyfirlýsingu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

Settar stefnur undanfarinna ára hafa eflt nýsköpun eins og sjá má hjá ríkisskattstjóra og á 

þeirri áherslu sem lögð var á að tengja allt landið við internetið, sem hefur skilað Íslandi í eitt 

af efstu sætum þeirra landa þar sem mælt er aðgengi almennings að netinu. Áhersluatriði 

rafrænnar stjórnsýslu hefur þróast eins og allt annað, vefsíður eru ekki nýnæmi, nú er áherslan 

á gagnsæi og virkjun almennings í opinberri ákvörðunartöku. Aukin aðkoma sveitarstjórna og 

hagsmunaaðila munu vonandi styrkja og efla það ferli. Þegar horft er til Reykjanesbæjar þá er 

augljóst að skortur á mannauði hefur hamlað þróun þannig að hún er hæg en hefur samt ekki 

stöðvað hana. Mikið verk er óunnið, en það er augljóst að samvinna ríkis og sveitarstjórna þarf 

að koma til. Það er verið að gera marga góða hluti, samstaða og hvatning æðstu stjórnenda er 

mikilvæg, samhæfing kerfa mun skila miklu og samvinna enn meiru. 
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7 Lokaorð 

Eins og fram kemur í inngangi þá eru margir snertifletir á rafrænni stjórnsýslu. Í upphafi voru 

settar fram þrjár rannsóknarspurningar: Hvernig hefur stefna í rafrænni stjórnsýslu þróast, 

hver hefur þróunin verið hjá Reykjanesbæ í rafrænni stjórnsýslu og hver er framtíðarsýn 

rafrænnar stjórnsýslu hjá Reykjanesbæ? 

Ríkisstjórnir hafa sett sér markmið sem koma fram í stefnum sem settar eru fram fyrir 

ákveðin tímabil. Tækniþróunin hefur breytt sýn manna. Það sem þótti einu sinni 

framúrstefnulegt og fjarlægt er núna talinn sjálfsagður hlutur. Stefnurnar bera þess merki og 

vissulega hefur orðið þróun og markmið náðst frá því að fyrsta stefnan birtist árið 1995. Það 

sem fyrri rannsóknir á rafrænni stjórnsýslu hafa sýnt er mikilvægi þess að áhugi æðstu 

stjórnenda innan stjórnsýslunnar sé til staðar, markmiðin þurfa að vera skýr og alveg ljóst hver 

ber ábyrgð á verkefninu. Samvinna milli sveitarfélaga og ríkisstofnana er nauðsyn þó ekki væri 

nema fyrir það að eitt af markmiðum ríkisstjórna hefur verið að efla sveitarstjórnarstigið sem 

hefur í för með sér fleiri verkefni sem falla á sveitarfélögin. Ef tækifærin sem felast í tækni eru 

ekki nýtt má jafnvel búast við að þjónustustigið veikist með fjölgun verkefna. En samt þarf að 

hafa í huga að þótt tæknin sé öflugt tæki til að efla rafræna stjórnsýslu þá gæti allt verið unnið 

fyrir gíg ef ekki er pólitískur vilji sem fylgir með. 

Tekjur sveitarfélaga er takmörkuð auðlind og ætti samræming staðla og samvinna að geta 

komið á hagræðingu sem hlytist af dreifingu kostnaðar þar sem mörg þessara verkefna eru 

stór og erfitt fyrir þau flest að leysa þetta hvert fyrir sig nema kannski þau stærstu (Samband 

íslenskra sveitarfélaga 2018). Þjónustan við íbúa ætti að verða betri og skilvirkari og 

vinnuframlag stafsmanna sömuleiðis með aukinni rafrænni sjálfsafgreiðslu. Eyðublöð sem 

flæða um stofnanir sveitarfélaga eru mýmörg og af mörgum gerðum. Ef farið væri í að staðla 

þau og jafnvel að gera þau miðlæg þá væri mikið áunnið. 

Ef notast væri við innri síður þar sem íbúi/lögaðili gæti skráð sig inn með rafrænni 

auðkenningu þá væri hægt að fylla út grunnupplýsingar til dæmis frá Þjóðskrá og tengingar við 

önnur opinber kerfi gætu mögulega náð í fyrirfram skilgreind gögn. Stór plús er hreinn 

tímasparnaður fyrir íbúann/lögaðilann, að þurfa ekki að fara á milli stofnana til að ná í gögn 

svo ekki sé talað um tvískráningar gagna og innsláttarvillur. Mörg opinber kerfi eru langt komin 

í rafrænni þjónustu. Mætti þar nefna Gegni sem er búinn að tengja öll bókasöfn landsins í eitt 

gagnanet, LÍN og Íbúðalánasjóð. 
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Það þarf að hafa í huga að íbúar (notendur þjónustunnar) eru ekki sérfræðingar í skipulagi 

stjórnsýslunnar og oft fara mál á milli stjórnsýslulaga/sviða sem hefur kannski orðið til þess að 

þjónustan hafi ekki verið nógu skilvirk. Með aukinni rafrænni þjónustu þá ætti að vera hægt 

að láta þessi mörk hverfa þannig að íbúinn upplifi samfellda þjónustu. En jafnframt þarf að 

huga að hópum sem hafa ekki sama aðgengi að tölvum og interneti, eins og til dæmis 

tekjulágir, öryrkjar og þeir sem minna mega sín og einnig þarf að huga að íbúum sem hafa ekki 

íslenskuna að móðurmáli 

Þegar horft er til hvernig bankaþjónustan á Íslandi hefur þróast undanfarin ár þá veltir 

maður fyrir sér af hverju opinberar stjórnsýslueiningar séu ekki komnar lengra í þróuninni. 

Hvað er það sem vantar? Er flækjustigið hátt eða vantar hvatann? Eru kjörtímabilin að hamla 

því að ríki og sveitarfélög fari í þá vinnu sem þarf til að stjórnsýslan komist í þann farveg að 

fullkomin rafræn stjórnsýsla verði í boði fyrir almenning? Að íbúar geti klárað allt ferlið frá 

vefnum, að gögn flæði óhindrað frá einni opinberri stofnun til annarrar til þess að hægt sé að 

afgreiða mál á öruggan og áreiðanlegan hátt og að íbúar geti tekið fullan þátt í opinberri 

stefnumótun og haft áhrif? Eiga íbúar ekki fullan rétt á að komast í öll opinber gögn þegar þeim 

hentar og eiga þeir ekki þann rétt að fá að taka þátt í ákvörðunartökum og öðru sem mun hafa 

áhrif á samfélagið? 
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Viðauki 1 

Spurningar sem lagðar voru fyrir viðmælendur. 

 Hversu áríðandi að þínu mati er að færa stjórnsýsluna á rafrænt form? 

o Ef áríðandi þá fyrir hverja, íbúa eða starfsmen? 

 Geturðu lýst hvernig þróun upplýsingartækninnar hjá Reykjanesbæ hefur verið 

síðustu ár? (vefsíða, aðgangur að upplýsingum, upplýsingastreymi til almennings) 

 Í hverju felast breytingarnar: Er verið að koma nýju verklagi á eða er verið að setja 

rafræna vinnslu ofan á gamla lagið? 

 Hvar er það helst sem skóinn kreppir í innleiðingu/breytingum á rafrænni stjórnsýslu 

o En þegar kemur að innleiðingu og breytingum á verkferlum? 

 Myndir þú telja að þær breytingar sem þarf að fara í séu kostnaðarsamar? (ef já, 
sérðu það sem vandamál) 

 Upplifir þú að íbúar séu að krefjast rafrænnar stjórnsýslu auknum mæli? 

 Hvað með íbúa sem hafa ekki íslenskuna að móðurmáli, telur þú að rafræn stjórnsýsla 

gæti hjálpað til við aðlögun og þátttöku þessara einstaklinga/fjölskyldna? 

 Hefur RNB áætlanir um innleiðingu/plan á að auka rafræna þjónustu við íbúa? 

 Telur þú að sveitarfélög séu almennt að bíða eftir að ríkið fari af stað þegar kemur að 

frekari innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu? (spyrja þá og svara í niðurstöðum) 

 Þekkir þú til island.is, hefur þú notað þér þessa vefsíðu? Telur þú að hægt sé að efla 

rafræna þjónustu Reykjanesbæjar með því að tengjast þeirri vefgátt?  

 Af hverju er þetta ekki komið lengra? 

 


