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Formáli
Þessi ritgerð er lokaverkefni til meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun við
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er vægi hennar 30 einingar (ECTS). Leiðbeinandi
minn í þessu verkefni var Ingi Rúnar Eðvarðsson prófessor við Háskóla Íslands. Við höfum
átt gott samstarf og vil ég færa honum mínar bestu þakkir fyrir hvatningu, góðar
ábendingar og leiðsögn í gegnum verkefnið. Öllum viðmælendum mínum og stjórnendum
hjá Mosfellsbæ vil ég sérstaklega þakka fyrir að veita heimild og gefa mér tíma til að afla
nauðsynlegra upplýsinga til að vinna verkefnið. Ég vil einnig þakka tengdamóður minni,
Elínu S. Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu. Að lokum vil ég þakka konunni
minni, Þórdísi Ögn Þórðardóttur fyrir ómetanlegan stuðning og aðstoð við yfirlestur og
frágang á verkefninu. Henni og börnum mínum vil ég líka þakka fyrir þolinmæði og
stuðning í gegnum allt námið.
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Útdráttur
Upplýsingatækni spilar stórt hlutverk í lífi fólks og rekstri fyrirtækja og stofnana í
nútímasamfélagi. Þróunin hefur verið hröð og gerir það kröfur á stofnanir að nýta sér
stafrænar lausnir í rekstri sínum. Einn kostur sem fyrirtæki hafa í upplýsingatæknirekstri
sínum er að útvista verkefnum. Markmið þessarar rannsóknar var að draga saman helstu
atriði varðandi útvistun upplýsingatækni og kanna hvort þróun í ytra umhverfi og kröfur
til sveitarfélaga hefðu áhrif á stöðu útvistunar upplýsingatækni hjá Mosfellsbæ. Notuð var
eigindleg tilviksrannsókn og voru tekin fimm viðtöl við starfsmenn hjá Mosfellsbæ og
öðrum sveitarfélögum. Auk þess var farið í víðtæka gagnaöflun með það að markmiði að
ná utan um umhverfi sveitarfélaga og kröfur sem eru gerðar til þeirra.
Niðurstöðurnar gefa til kynna að þrátt fyrir breytingar í ytra umhverfi og þróunar
stafrænnar tækni þá er útvistun upplýsingatækni komin til að vera og þykir vænlegur
valkostur í rekstri upplýsingatækni hjá opinberum aðilum. Mosfellsbær útvistar miklu af
sínum upplýsingatæknirekstri en er einnig með innri tölvurekstur á fræðslusviðinu.
Sveitarfélagið hefur aðlagað sig að breytingum í ytra umhverfi og tekið í notkun skýjavist
sem er eitt af þeim útvistunarmódelum sem hafa komið til með þróun og breytingum í
tækniumhverfinu. Mikilvægt er að vanda til verka þegar er verið að útvista
upplýsingatækni og taka stefnumarkandi ákvörðun um af hverju á að útvista, hverju á að
útvista og í hvaða mæli.
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1 Inngangur
Upplýsingatækni spilar með hverjum áratuginum stærra og stærra hlutverk í lífi fólks.
Þróunin hefur verið hröð og það virðist lítið lát vera á og ýmsir spá miklum
þjóðfélagslegum breytingum með fjórðu iðnbyltingunni. Kröfur til fyrirtækja og stofnana
hafa jafnframt verið að breytast samhliða þessu og mikilvægt er fyrir skipulagsheildir að
horfa sérstaklega til upplýsingatækni í rekstri sínum og stefnumótun. Grunnrekstur
upplýsingakerfa hefur verið að þróast töluvert og má í því samhengi til dæmis nefna
tilkomu skýjaþjónusta. Samhliða hefur gagnasöfnun vaxið og umræða um notkun og
aðgengi að gögnum verið mikið í umræðunni vegna persónuverndarsjónamiða. Þetta
hefur haft áhrif á lagaumhverfi og meðal annars kröfur á rekstraraðila upplýsingakerfa.
Um þessar mundir hefur krafa um aukna sjálfsafgreiðslu og aðgengi að upplýsingum með
stafrænum hætti verið að aukast. Það hefur haft áhrif á fyrirtæki og stofnanir í þeirra
stefnumótun og áherslum þeirra í rekstri sínum. Í tengslum við útvistun (e. outsourcing)
vakna spurningar um áhrif þessarar þróunar á útvistun verkefna og hvort það sé þá hvati
til að útvista ákveðnum verkefnum enn frekar eða draga úr útvistun á ákveðnum sviðum.
Ástæður útvistunar geta verið mismunandi en eftir því sem flækjustigið eykst og mikilvægi
þess sem er útvistað þá þarf að hafa í huga marga þætti og möguleg áhrif á
kjarnastarfsemi fyrirtækis eða stofnunar. Það getur til dæmis varðað þekkingu og öryggi
og mikilvægt að hafa þetta í huga varðandi áhættuþætti í rekstri fyrirtækja og stofnana.
Sveitarfélög eru þar engin undantekning enda reka þau umtalsvert stór upplýsingakerfi
og fjölbreytileikinn er mikill. Þar er bæði rík krafa á góða þjónustu og gott aðgengi að
upplýsingum en jafnframt öryggi gagna. Útvistun verkefna er ekki ný af nálinni og hefur
verið stunduð í áratugi. Nokkuð hefur verið rannsakað og skrifað um útvistun á Íslandi en
mjög lítið verið skrifað um útvistun upplýsingatækni hjá opinberum stofnunum.
Höfundur er búsettur í Mosfellsbæ og hefur starfað lengi í upplýsingatæknigeiranum
og þótti því áhugvert að skoða stöðu upplýsingatæknirekstrar hjá Mosfellsbæ með tilliti
til útvistunar og breytinga í ytra umhverfi.
Markmiðið með verkefninu er að draga saman helstu atriði varðandi útvistun
upplýsingatækni, umhverfi og kröfur til sveitarfélaga í upplýsingatæknimálum og þróun í
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ytra umhverfi. Sérstök áhersla verður á núverandi skipulag upplýsingatækniumhverfis hjá
Mosfellsbæ og setja fram niðurstöður sem geta nýst sem umræðugrunnur að
stefnumarkandi áherslum fyrir sveitarfélagið í þessum málum. Rannsóknarspurningarnar
eru því:
➢ Hvernig er skipulag upplýsingatæknimála hjá Mosfellsbæ?
➢ Er útvistun upplýsingatækni vænlegur kostur?

Rétt er að taka fram að í dag er ekki til staðar eiginleg upplýsingatæknistefna hjá
Mosfellsbæ og ekki hefur verið tekin ákvörðun um að setja slíka stefnu fram. En hér er
greind núverandi staða og getur þetta verkefni verið innlegg í umræðu og áherslur hjá
Mosfellsbæ.
Fjallað verður meðal annars um ástæður útvistunar í upplýsingatækni, ávinninga og
ókosti ásamt því hvað þarf að hafa í huga. Kröfur til sveitarfélaga verða skoðaðar og
núverandi staða upplýsingatæknimála hjá Mosfellsbæ. Einnig verður stuttlega farið yfir
hvað önnur sveitarfélög og hið opinbera eru að gera í þessum málum.

1.1 Fyrri rannsóknir
Töluvert hefur verið skrifað um útvistun hér á Íslandi og eru viðfangsefni rannsóknanna
ólík þar sem er verið að rannsaka útvistunarverkefni með mismunandi verkþáttum sem
er verið að útvista og í mismunandi geirum. Viðamestu kannanir á stöðu útvistunar á
Íslandi hafa verið framkvæmdar á litlum og meðalstórum þjónustufyrirtækjum en þær
voru framkvæmdar á árunum 2009, 2013 og 2018 og svöruðu þær meðal annars hvaða
verkþáttum var útvistað. Verkþátturinn sem var algengast að útvista öll árin var útvistun
á upplýsingatækni (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2015;
Edvardsson, Durst, Oskarsson, 2019). Þrátt fyrir það eru ekki til margar íslenskar
rannsóknir á útvistun upplýsingatækni. Ársæll Valfells og William J. Tastle (2007) gerðu
rannsókn á útvistun upplýsingatækni hjá ellefu stórum fyrirtækjum á Íslandi í ólíkum
atvinnugreinum en þau voru öll í einkageiranum. Nokkuð hefur verið skrifað um útvistun
almennt á Íslandi, ástæður útvistunar og fræðilegar úttektir (e. literature review) gerðar.
Einnig hafa verið unnar rannsóknir á útvistun hjá hinu opinbera og nokkrar
meistararitgerðir verið skrifaðar um útvistun hjá sveitarfélögum en ekki á útvistun
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upplýsingatækni sem er viðfangsefni þessarar rannsóknar. Greiningar og skýrslur hafa
verið unnar fyrir opinbera aðila á upplýsingakerfum og útvistun en höfundi er ekki
kunnugt um að fræðileg rannsókn á útvistun upplýsingatækni hjá sveitarfélögum hafi
verið gerð á Íslandi. Ekki hefur heldur verið rannsakað hér á landi hvort þróun í
upplýsingatækni og ytra umhverfi stofnana hafi haft einhver áhrif á útvistun
upplýsingatækni.
Erlendar rannsóknar á útvistun upplýsingatækni eru orðnar mjög margar en ef
viðfangsefnið er afmarkað bara við opinbera geirann þá má fækka þeim verulega. Það
hafa verið gerðar nokkrar fræðilegar úttektir á efninu í gegnum árin en í nýlegri fræðilegri
úttekt sem Marco-Simó og Pastor-Collado (2020) gerðu á útvistun upplýsingatækni hjá
opinberum aðilum náðu þeir að afmarka efnið niður í 96 mismunandi heimildir sem þeir
telja að nái vel yfir efnið en ekki er um tæmandi lista hjá þeim að ræða. Ekki verður farið
nánar yfir helstu erlendu rannsóknir hér því það væri efni í heila ritgerð en í fræðilega
kaflanum er hins vegar stuðst við mikið af þessu efni.

1.2 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin byrjar á fræðilegum kafla þar sem farið er yfir útvistun á upplýsingatækni og
skiptist fræðilegi kaflinn upp í sjö undirkafla þar sem fjallað er um útvistun hjá opinberum
aðilum, útvistunarferlið rakið frá ástæðum útvistunar, möguleikum og yfir í innleiðingu.
Fræðilegi hlutinn endar á umfjöllum á þróun í upplýsingatækni og nýjar tegundir
útvistunar. Í kaflanum sem fylgir þar á eftir er farið yfir umhverfi sveitarfélaga, kröfur til
þeirra og stafrænar áherslur í opinberu umhverfi. Í framhaldi af því kemur kafli um
Mosfellsbæ þar sem farið er yfir starfsemi bæjarins og stefnumál sem skipta máli í
tengslum við rannsóknina. Í fimmta kafla er farið yfir aðferðafræði og framkvæmd
rannsóknarinnar. Í sjötta kafla er farið yfir helstu niðurstöður og kemur kafli með tillögum
að úrbótum í framhaldi af honum. Áttundi kafli er umræðukafli þar sem
rannsóknarspurningum er svarað og þar er einnig farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar
og komið með tillögur að öðrum rannsóknarefnum sem tengjast efninu. Ritgerðin endar
á lokaorðum höfundar.
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2 Útvistun upplýsingatækni
Eins og kom fram í inngangi þá er útvistun verkefna ekki ný af nálinni og hefur verið
stunduð í áratugi. Tvær fræðikenningar hafa verið nokkuð áhrifamiklar varðandi útvistun
frá upphafi. Það er kenningin um viðskiptakostnað (e. transaction cost economic) sem
snýst um það hvort það sé hagkvæmara að framleiða innanhúss eða kaupa utan frá (e.
make or buy). Síðan er það kenningin auðlindasýn (e. resource based view) sem segir að
stofnun eigi að taka stefnumarkandi ákvörðun um að einbeita sér að kjarnastarfsemi sinni
og útvista öðrum þáttum til utanaðkomandi aðila. Þessi fræði hafa þróast og bæði er
grunnur þessara kenninga notaður en einnig hafa aðrar kenningar og líkön komið til
sögunnar (Lacity, Willcocks, Khan, 2011; Tjader, May, Shang, Vargas, Gao, 2014; Crowley,
Carcary, Doherty, Conway, 2017).
Ýmsar skilgreiningar eru til á útvistun en í grunninn er útvistun þegar skipulagsheild
ákveður að kaupa vöru eða þjónustu frá utanaðkomandi þjónustuaðila í staðinn fyrir að
fá hana innanhúss (Lacity og Willcocks, 2012). Í töflu 1 má sjá þætti sem hafa áhrif á hvort
framkvæma eigi innanhúss eða kaupa utan frá (Owusu-Nyamekye, 2016).
Tafla 1. Framleiða eða kaupa (útvista)

Framleiða innanhúss

Kaupa utan frá (útvista)

Ódýrara að gera innanhúss

Einblína á kjarnastarfsemi og útvista öðrum
þáttum

Halda kjarnahæfni innanhúss

Nota þekkingu birgja sem er ekki til innanhúss

Betri stjórn á kostnaði og framleiðslutíma

Draga úr fjárútgjöldum og rekstrarkostnaði

Samþætta þjónustustarfsemina

Skortur á sérfræðiþekkingu

Betra gæðaeftirlit með þjónustunni

Skortur á sérfræðiþekkingu innanhúss

Pólitískar, félagslegar eða umhverfislegar ástæður

Ekki mikilvægur þáttur í stefnu fyrirtækisins

Í útvistunarstefnu ríkisins (2006) er útvistuð þjónusta skilgreind á eftirfarandi máta:
Þjónusta sem ríkið kaupir af utanaðkomandi aðilum, þ.e. einstaklingum,
fyrirtækjum, sjálfseignarstofnunum, félagasamtökum eða sveitarfélögum,
hvort sem um er að ræða þjónustu sem keypt er vegna verkefna sem ríkið
sinnir sjálft eða þjónustu sem verktaka er falið að veita almenningi og
fyrirtækjum.
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Það er hægt að útvista fjölmörgum þáttum í starfsemi fyrirtækja og má þar til dæmis
nefna hreingerningarþjónustu, bókhaldsþjónustu, mannauðsmálum og upplýsingatækni.
Það má segja að þegar Kodak ákvað að útvista stórum hluta upplýsingatækni sinnar árið
1989 þá hafi útvistun upplýsingatækni fengið mikla almenna athygli og fest sig í sessi (Loh
og Venkatraman, 1992; Gantman, 2011; Dibbern o.fl., 2004). Útvistun upplýsingatækni
hefur í för með sér ólíkar áhættur og tækifæri í samanburði við aðrar algengar tegundir
útvistunar þar sem flækjustigið er meira. Þetta á sérstaklega við ef verið er að bera
útvistun í upplýsingatækni saman við útvistun þar sem um er að ræða lítinn virðisauka
eða lítið gildi varðandi upplýsingar og sérfræðiþekkingu (Marco-Simó og Pastor-Collado,
2020). Eftir því sem óvissa og áhætta fyrir rekstur er meiri og viðskiptakostnaðurinn er
hærri minnka líkur á því að fyrirtæki útvisti upplýsingatækni (Ársæll Valfells og Gísli R.
Ragnarsson, 2012). Engu að síður hefur ákvörðun um að útvista upplýsingatækni sýnt
jákvæða niðurstöðu í meirihluta tilvika og samkvæmt Lacity og Willcocks (2012) var
útkoman jákvæð í 63% tilvika, ekki haft nein áhrif í 15% tilvika og neikvæð áhrif í 22%
tilvika. Þrátt fyrir að prósenturnar geti verið mismunandi þá sýna fleiri kannanir fram á
svipaðar niðurstöður. Enda hefur útvistun upplýsingatækni vaxið mjög mikið frá því að
hún byrjaði og er almennt orðin stór hluti af rekstrarkostnaði í upplýsnigatækni og hluti
af stefnumörkun á þessu sviði (Lacity, Khan, Yan, Willcocks, 2010; Gonzalez, Gasco, Llopis,
2006; Crowley, Carcary, Doherty, Conway, 2017).
Samkvæmt ýmsum fræðigreinum má skipta ferli útvistunar upplýsingatækni upp í
ákvörðunar- og innleiðingarfasa. Í ákvörðunarfasanum þegar er verið að skoða með að
útvista þá fara skipulagsheildir í gegnum ferli sem má skipta upp í þrjú stig og skoða
eftirfarandi atriði (Marco-Simó og Pastor-Collado, 2020: Dibbern o.fl., 2004).
➢ Hvers vegna á að útvista (e. why)?
o Metnir kostir og áhætta við að útvista
➢ Hvað útvistunarmöguleikar (e .what)?
o Skoðun á útvistunarþáttum og fyrirkomulagi
➢ Hverju á að útvista (e. which)?
o Ákvörðun um útvistun tekin og hagsmunaðailar greindir
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Eftir að það hefur verið ákveðið að útvista þá tekur við innleiðingarferill sem má skipta
í tvo hluta:
➢ Hvernig á að standa að útvistuninni (e. how)?
o Skipulagning og stjórnun á útvistunarsambandi (val á útvistunaraðila og
samningargerð)
➢ Útkoma (e. outcomes)
o Skoða hvernig útvistunin er að koma út og hver er árangurinn af henni?

Hröð þróun í upplýsingatækni og breytingar í tækniumhverfi fyrirtækja, stofnana og
einstaklinga hefur áhrif á þróunina og þar með ferla útvistunar. Framþróun stafrænnar
tækni hefur áhrif á stefnumótun, stjórnun og rekstur fyrirtækja og stofnana og þar með
ákvarðanir og möguleika varðandi útvistun.

2.1 Útvistun á upplýsingatækni hjá opinbera geiranum
Ekki liggja fyrir margar fræðilegar heimildir um útvistun upplýsingatækni hjá
sveitarfélögum. Meira er hins vegar til af gögnum um opinbera útvistun upplýsingatækni
og samanburð á henni við einkafyrirtæki. Sveitarfélög eru opinbert stjórnsýslustig og eiga
fræðilegar greinar um opinbera útvistun við um þau. Það er margt sem er mjög líkt með
útvistun hjá einkafyrirtækjum og opinberum fyrirtækjum og í mörgum tilvikum eiga sömu
lögmál við en einnig eru þættir sem eru ólíkir (Marco-Simó og Pastor-Collado, 2020).
Lækkun kostnaðar og aðgengi að sérfræðiþekkingu er oftast ástæða þess að fyrirtæki
óháð rekstrarformi ákveða að útvista upplýsingatækni (Gantman, 2011). Á meðan
meginmarkmið þorra einkafyrirtækja snýr að hagnaðarsjónamiðum þá á það síður við um
opinbera geirann og óhagnaðardrifin forgangsröðun víkur fyrir öðrum gildum sem eru í
forgangi meðal annars gegnsæi, óhlutdrægni og almannaheill. Pólítískar ástæður geta
ráðið ákvörðunum frekar en tæknilegar eða efnahagslegar ástæður og geta breyst með
breytingum í pólitísku landslagi. Regluveldi og ferlar geta verið flóknari hjá opinberum
aðilum þar sem lagalegar kröfur eru meiri og getur því áhættufælni verið meiri (MarcoSimó og Pastor-Collado, 2020). Gantman (2011) bendir einnig á að í opinbera geiranum
geti verið erfiðara að ráða sérfræðinga á samkeppnishæfum launum og því sé eina leiðin
til að fá sérfræðinga að útvista verkefnum til þeirra á meðan einkageirinn er að gera þetta
sem stefnumarkandi ákvörðun.
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Almennt er útvistun upplýsingatækni hjá opinberum fyrirtæknum talin flóknari í
samanburði við einkafyrirtæki þar sem meðal annars lagalegar kröfur og stjórnmál eru
þættir sem geta haft áhrif á ferlið (Moon ofl.,2016; Gantman, 2011).
Í fræðilega kaflanum um útvistun er fjallað um útvistun almennt en með áherslu á
opinbera geirann þar sem það á við. Leitast var við að finna fræðiefni og atriði sem eiga
frekar við þar þó að oft á tíðum eigi sömu lögmál við óháð því hvort um opinbera stofnun
sé að ræða eða einkafyrirtæki. Almennt er gott að hafa í huga að alþjóðlegt
alhæfingargildi um opinbera geirann sem heild getur verið vandkvæðum háð vegna þess
hversu lönd geta verið ólík og stjórnmálaumhverfi mismunandi (Gantman, 2011).

2.2 Ástæður útvistunar
Það geta verið margar ástæður fyrir því að fyrirtæki og stofnanir ákveða að útvista
upplýsingatækni. Lacity, Khan og Willcocks (2009) fóru yfir fyrri rannsóknir á útvistun
upplýsingatækni og tóku saman lista um ástæður þess að fyrirtæki ákváðu að útvista. Sjá
má samantekt á þeim í töflu 2.
Tafla 2. Helstu ástæður útvistunar (aðlagað frá Lacity o.fl., 2009)

Ástæður útvistunar
Lækkun kostnaðar

Fókus á kjarnahæfni

Aðgangur að sérfræðiþekkingu

Auka afköst

Aðgangur að tækniþekkingu

Sveigjanleiki

Pólitískar ástæður

Hvati til breytinga

Hagnýtt samstarf við birgja

Skalanleiki

Aðgangur að alþjóðamörkuðum

Aðlögun að upplýsingastefnu

Fyrirsjáanlegur kostnaður

Fækka starfsmönnum

Losa peninga/auka eigið fé

Auka hraða á upplýsingatækniverkefnum

Nýsköpun
Lækknun kostnaðar var oftast nefnd sem algengasta ástæða þess að fyrirtæki ákveða
að útvista upplýsingatækni. Þetta er tengt kenningunni um viðskiptakostnað (Williamson,
1979) þar sem er verið að leita eftir lágmörkun hans og ef það er hagkvæmara að kaupa
utan frá að teknu tilliti til heildarkostnaðar þá borgar sig að útvista. Gantman (2011)
bendir á að þrátt fyrir að lækkun kostnaðar sé oft drifkraftur útvistunar upplýsingatækni
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þá hafa aðrir mikilvægir þættir áhrif og eru hafðir í huga við ákvörðun. Aðgangur að tækni
og sérfræðiþekkingu eru nefndir oftast í þessu sambandi. Því er önnur algeng ástæða fyrir
útvistun meira stefnumarkandi og tengd við kenningu um auðlindasýn (Wernerfelt,
1984.) Hún segir að fyrirtæki eigi að einblína á kjarnastarfsemi sína, útvista því sem aðrir
eru hæfari til að gera og þá fá inn utanaðkomandi þekkingu og þjónustu til að tryggja
samkeppnishæfni sína. Þessar tvær kenningar hafa mikið verið notaðar sem grunnur í
fjölmörgum rannsóknum á útvistun (Ársæll Valfells og Gísli R. Ragnarsson, 2012).
Marco-Simó og Pastor-Collado (2020) hafa tekið þetta saman og segja að það geti verið
þrír megindrifkraftar í útvistun upplýsingatækni hjá opinberum stofnunum en þeir eru
efnahagslegir, skipulagslegir eða pólitískir.

2.2.1 Efnahagslegar ástæður
Lækkun kostnaðar er ein algengasta ástæða þessa að fyrirtæki og stofnanir ákveða að
útvista upplýsingatækni og eitt af meginmarkmiðum í innkaupum á upplýsingatækni óháð
því hvaða tækni er verið að nota (Alexander, 2002; Lacity Khan og Willcocks 2009). Hafa
ber í huga að þó að kostnaðarlækkun sé oftast nefnd hjá stjórnendum sem ástæða þá er
það ekki alltaf raunin að útvistun ein og sér leiði til kostnaðarlækkunar (Gantman, 2011).

2.2.2 Skipulagslegar ástæður
Aðgangur að nýjustu tækni og sérfræðingum hefur áhrif á ákvörðun um útvistun í
upplýsingatækni. Með því að útvista upplýsingatækni fæst aðgangur að fyrirtækjum og
sérfræðingum sem hafa sérfræðiþekkingu á sínu sviði og hægt er að einblína á
kjarnastarfsemi eða kjarnahæfni (Chen, 2002). Hröð þróun í upplýsingatækni gerir einnig
það að verkum að erfitt getur verið að halda við þekkingu til að halda í við framþróunina
og því er hægt að fá þekkingu og lærdóm frá útvistunaraðila (Chen, 2002). Það getur líka
verið kostnaðarsamt og tregða við að ráða inn sérfræðinga í opinberar stofnanir sem þarf
ekki eins að huga að í aðkeyptri vinnu frá einkafyrirtæki (Gantman, 2011). Ekki þarf að
fara í ráðningarferli eða teygja möguleg laun sérfræðings út fyrir launastefnu stofnunar.
Auðveldara er að fara í skipulagsbreytingar þar sem tregða starfsmanna, starfsmenning
og réttindi eiga ekki við þegar um útvistun er að ræða (Alexander, 2002).
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2.2.3 Pólitískar ástæður
Hjá opinberum stofnunum getur það verið pólitísk ákvörðun að útvista og þá oftast með
þeirri skoðun að einkageirinn geti rekið hluti á skilvirkari og hagkvæmari hátt. Þessar
ákvarðanir eru oft teknar í efstu stjórnunarlögum án samráðs við þá sem eiga að
framkvæma þær og ekki alltaf greindar og hugsaðar alveg til enda. Það getur líka verið
tilhneiging og þrýstingur að fylgja í fótspor annarra sem eru að útvista en slík tíska getur
breyst með tímanum og út frá reynslu (Gantman, 2011). Einnig getur verið pólitískur
þrýstingur á að vera stuðningur við staðbundna eða innlenda birgja til að örva atvinnu og
nýsköpun með því að útvista og beina innkaupum í nærumhverfi eða eigið áhrifasvæði
(Moe, 2014; Marco-Simó og Pastor-Collado, 2020).

2.3 Útvistunarmöguleikar
Útvistun hefur þróast í gegnum tíðina og samhliða hefur útvistunarlíkönum fjölgað og eru
til margar skilgreiningar á tegundum vistunar. Eitt dæmi um þetta er til dæmis að ef
fyrirtækið sem er verið að útvista verkefnum til er erlendis þá er talað um alþjóðalega
útvistun (e. offshoring). Ný hugtök hafa orðið til og má í því samhengi til dæmis nefna
skýjavist (e. cloud sourcing) sem nánar verður fjallað um hér á eftir. Algengt hefur verið
að skipta umfangi útvistunar upplýsingatækni í þrjá meginflokka þó að til séu fleiri flokkar.
Um er að ræða heildarútvistun (e. total outsourcing), útvistun að hluta (e. selective
outsourcing) og innvistun (e. insourcing) (Dibbern o.fl., 2004; Lacity, Willcocks og Feeny,
1996). Að hversu miklu leyti fyrirtæki ákveða að útvista upplýsingatækni ræðst þá af þeirri
tegund útvistunar sem hún fellur undir. Ef fyrirtæki eru ekki að útvista og ein deild innan
stofnunar sér um upplýsingatæknireksturinn og aðkeyptur hluti er undir 20% þá er talað
um innvistun sem er því í raun ekki útvistun. Ef stofnanir fara blandaða leið og hluti af
rekstrinum er innanhúss en aðkeypur hluti er um 20-80% þá er talað um útvistun að hluta.
Þegar hlutfallið af aðkeyptum upplýsingatæknirekstri er um 80% eða meira þá er um
heildarútvistun að ræða. Kostur sem hefur verið nefndur við að útvista að hluta er að með
því móti er til staðar innanhússþekking og stjórn á upplýsingatækni en jafnframt aðgangur
að sérfræðiþekkingu og kunnáttu hjá birgjum í afmörkuðum verkefnum (Lacity, Willcocks
og Feeny, 1996; Cordella og Willcocks (2009).
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Þegar er verið að útvista að hluta þá getur verið mismunandi hvernig fyrirkomulag
varðandi útvistunina er. Útvistunarmöguleikana má til dæmis flokka niður á eftirfarandi
máta (Dibbern o.fl., 2004):
➢ Aðkeypt tæknivinna til að bregðast við sveiflum í verkefnum. Má þar nefna
skammtímaþörf fyrir sérfræðiaðstoð vegna tímabundinna verkefna sem er
verið að vinna en verkefnastýrt af starfsmanni innan stofnunar.
➢ Verkefnastýrð útvistun, þar sem ákveðnu verki er útvistað með utanumhaldi
frá útvistunaraðila. Dæmi um slíkt er þróun á nýju kerfi, uppsetning á netkerfi
þar sem útvistunaraðili er ábyrgur fyrir utanumhaldi um verkefnið og að
fullklára það.
➢ Valin heildarútvistun á skilgreindum hluta upplýsingatæknikerfisins. Þetta gæti
til dæmis verið heildarrekstur á símkerfinu eða gagnagrunnum.

Þegar kemur að vali á samstarfsaðila í upplýsingatækni þá geta stofnanir ákveðið að
semja við einn birgja (e. single sourcing) eða ákveðið að semja við marga birgja (e. multi
sourcing) eftir því hver er með vöruna sem hentar best. Þetta á við hvort heldur sem um
er að ræða útvistun að hluta eða heildarútvistun. Með því að velja marga birgja verða
stofnanir ekki háðar einum útvistunaraðila og dreifa áhættunni sem felst í því að semja
við einn aðila ef eitthvað kemur upp á hjá honum (Su og Levina, 2011). Helstu kostir sem
hafa verið nefndir við það að velja marga samstarfsaðila er að verð ættu að vera lægri
vegna samkeppni á milli söluaðila, minni hætta á hækkun hjá einum aðila og betri gæði
þar sem besta varan er valin (e. best of breed). Jafnframt aukinn sveigjanleiki vegna
breytinga, auðveldara aðgengi að sérfræðingum og aukin geta til að bregðast hraðar við
(Wiener og Saunders, 2014). Þegar útvistun er beint á fleiri en einn aðila þá eru þeir aðilar
oft á tíðum samkeppnisaðilar en þeir neyðast jafnframt til að vinna saman þar sem þeir
eru báðir þjónustuaðilar viðskiptavinar. Þeir þurfa að hjálpa honum að ná
rekstrarmarkmiðum sínum og þurfa því að vinna saman sem samstarfsaðilar. Þegar það
er verið að útvista þá er mikilvægt að hafa í huga heildarkostnað við að leita að og finna
réttu vöruna og birgja, samningskostnað, kostnað við samskipti og verkefnastýringu
verka. Það getur verið meiri umsjónarkostnaður við það að hafa marga birgja og
stærðarhagkvæmni er minni (Su og Levina, 2011).
Í töflu 3 má sjá nokkra ókosti sem annars vegar geta fylgt því að vera með einn birgja
og hins vegar með marga birgja (Su og Levina, 2011).
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Tafla 3. Áhættuþættir við mismunandi birgjasambönd

Einn birgir
Þétt samstarf

Margir birgjar
Dreifð viðskipti

Hætta á að verða háð einum birgja

Meira utanumhald og stjórnun

Áhætta í rekstri með einn útvistunaraðila

Takmörkuð stærðarhagkvæmni

Ekki endilega með bestu vöruna

Lítil skuldbinding birgja

Uppbygging á sambandi við útvistunaraðila og samskipti þeirra á milli getur verið
mismunandi uppsett. Ef stofnun fær einn aðalbirgja til að sjá alfarið um sín
upplýsingatæknimál og útvistar utanumhaldi til hans, þá þarf viðkomandi aðili að reka
upplýsingakerfið og halda utan um samskipti við aðra birgja og sér þá alfarið um þau mál
fyrir viðskiptavininn. Ef stofnunin sér sjálf um samskipti við alla birgja þá þarf hún að
stjórna samskiptum við hvern og einn. Muninn á þessu má sjá á meðfylgjandi mynd 1
ásamt áhrifum á samvinnu og samskipti á milli margra birgja (Wiener og Saunders, 2014).

Mynd 1. Stjórnun birgjasambanda
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2.4 Ákvörðun um útvistun
Þegar búið er að fara í gegnum mögulegar ástæður útvistunar og útvistunarmöguleika þá
tekur við ákvörðunarferillinn sjálfur þar sem farið er yfir mat á möguleikum. Farið er yfir
þátttakendur og hlutverk þeirra í ferlinu. Þar er um að ræða hagsmunaðila sem koma að
tæknilegri högun og ákvörðunaraðila í ferlinu út frá stefnu og viðskipalegum hagsmunum.
Hvaða þættir skipta máli í ákvörðuninni, er það kostnaður eða eitthvað annað? Ákveðið
er hvort það eigi að gefa kost á að innvista eða bara útvista (Dibbern o.fl., 2004).

2.5 Innleiðing útvistunar
Þegar það kemur að ákvörðun um að fara í að útvista upplýsingatækni og innleiða þá er
mikilvægt að stjórnendur stofnunar séu hluti af því ferli því um stefnumarkandi ákvörðun
er að ræða (Moon, Choe, Chung, Jung og Swar, 2016). Stuðningur stjórnenda skiptir miklu
máli til að skapa réttu aðstæðurnar fyrir árangursríka útvistun upplýsingatækni. Það er
mikilvægt fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir því að útvistun upplýsingatækni er ekki
sambærileg því að útvista staðlaðari þjónustu með lítið flækjustig. Þeir þurfa að gera sér
grein fyrir því að upplýsingatækni spannar breitt svið og ólíkar lausnir eru til staðar og því
þarf að hafa í huga að nálgun við að útvista getur verið mismunandi. Það getur verið
umtalsverður

stjórnunarlegur

kostnaður

við

utanumhald

og

samhæfingu

upplýsingatækniverkefna. Ef tilgangur útvistunar er að lækka kostnað þá þarf jafnframt
að hafa í huga að til að geta borið kostnaðinn saman þarf að taka alla þætti inn í myndina
en það getur verið erfitt að reikna út raunverulegan kosnað við valda leið. Með það í huga
ætti ekki að líta eingöngu á verð þegar er verið að velja birgja. Hlutverk og mikilvægi
stjórnanda yfir upplýsingatæknimálum er mikið með ofangreint í huga.
Samkvæmt Dibbern o.fl. (2004) má skipta innleiðingu útvistunar í þrjá þætti, val á
birgja, að byggja upp viðskiptasamband við hann og að fylgja eftir viðskiptasambandinu.

2.5.1 Val á samstarfsaðila
Birgir skiptir miklu máli upp á að útvistunin sé farsæl og því er einn mikilvægasti þátturinn
í útvistun verkefna að velja réttan birgja sem á að sjá um útvistaða hlutann. Kannski er
réttra að tala um að velja sér samstarfsaðila því að þegar stofnanir útvista mikilvægum
hluta starfseminnar eins og upplýsingatækni þá skiptir máli að sá aðili sé traustur.
Almennt þurfa opinberir aðilar að hafa í huga góða viðskiptahætti þegar er verið að kaupa
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utanaðkomandi vörur og þjónustu. Fylgja þarf reglum og lögum og ákveðnum
formlegheitum við innkaup til að tryggja gagnsæi og jafnræði á meðal verksala. Óháð
þáttum eins og verðum og tæknilegri getu þá er mikilvægt að hafa í huga við val á
samstarfsaðila að hann sé traustur, fjárhagslega í lagi og stöðuleiki almennt í rekstrinum
þannig að það séu líkur á að hann haldi áfram rekstri (Chen og Perry, 2003).
Sveigjaleiki er oft meiri hjá einkafyrirtækjum heldur en opinberum fyrirtækjum þegar
það kemur að vali á samstarfsaðila auk þess sem það getur verið minni sveigjanleiki til að
breyta forsendum samnings á síðari stigum þegar um opinber fyrirtæki er að ræða
(Burnes og Anastasiadis, 2003).
Það er alltaf ákveðin hætta og möguleiki á því að samband við útvistunaraðila þróist
ekki að fullu sem samstarfsverkefni. Til dæmis getur verðið hætta á að sá sem er að kaupa
útvistunina verði of háður útvistunaraðilanum vegna þekkingar hans og að kaupandinn
missi stjórn yfir upplýsingatæknimálum sínum og stefnu (Gantman, 2011). Það er meiri
hætta á þessu eftir því sem erfiðara er að skipta um birgja og eftir því sem veitt þjónusta
er sérhæfðari og flóknari. Það er því mikilvægt að hafa þetta í huga og fyrsta skrefið í því
er samningagerðin sjálf sem rammar inn samstarfið á formlegan hátt. Það er líka í
samræmi við kröfur til opinberra aðila.

2.5.2 Samningagerð
Mjög mikilvægt er að setja í samninga ákvæði sem taka á flestum atriðum sem kunna að
koma upp. Það geta til dæmis verið ákvæði varðandi ferla, hvað gerist ef söluaðili uppfyllir
ekki innihald samningsins og samskipti á milli samningsaðila.
Lacity og Willcocks (2012) nefna að samningar sem eru vel útfærðir með smáatriðum
eru líklegri til að skila betri útkomu í útvistun upplýsingatækni og er það í samræmi við
aðrar rannsóknir (Gantman, 2011; Chen, 2002; Marco-Simó og Pastor-Collado, 2020). Þau
nefna einnig út frá þeim gögnum sem þau hafa skoðað að það sé árangursríkara að hafa
gildistíma samninga styttri eða um þrjú til fimm ár. Þetta er hins vegar eitt af þeim atriðum
sem niðurstöður rannsókna sýna að virðast ekki vera sambærilegar á milli einkageirans
og opinbera geirans því að lengd samninga virðist ekki hafa áhrif á útkomu útvistunar
upplýsingatækni í opinbera geiranum (Moon ofl., 2016). Samningar ættu að vera skriflegir
og innihalda meðal annars atriði sem taka á umfangi þjónustu, verði, þjónustustigi, ábyrgð
beggja aðila og hvernig á að aðlagast breytingum í umfangi eða tækni (Lacity og Willcocks,
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2012). Rétt er að hafa í huga að þetta er engan veginn tæmandi listi í tengslum við
samningagerð um útvistun.
Hins vegar er líka hætta á því að samningar leiði til ósveigjanleika sem getur haft áhrif
á báða samningsaðila og skapað vantraust og í sumum tilvik riftunar á samkomulaginu
sem er ekki í þágu upphaflegra markmiða útvistunar (Gantman, 2011). Vel útfærðir
samningar eru nauðsynlegir en ekki í öllum tilvikum fullnægjandi fyrir vel heppnað
útvistunarsamband og því skipta samskipti samningsaðila einnig miklu máli.

2.5.3 Samskipti við birgja
Það er ríkari krafa á opinberar stofnanir að hafa formlegri samskipti heldur en gerð er til
einkafyrirtækja og þau verða að passa upp á gagnsæi í innkaupum og samskiptum eins og
best verður á kosið. Samskipti aðila eru mikilvægur þáttur í því að útvistun heppnist vel
og hægt er að koma í veg fyrir ósveigjanleika og stirðleika samningsaðila með meiri
beinum og óformlegum samskiptum (Swar, Moon, Oh og Rhee, 2012; Qi og Chau, 2012:
Marco-Simó og Pastor-Collado, 2020; Chen, 2002). Mannleg samskipti hafa jákvæðari
áhrif heldur en stofnanasamskipti (Qi og Chau, 2013). Samband við samstarfsaðila sem er
með sveigjanleika og sameigninlegan skilning á markmiðum og væntingum til
samstarfsins er til hagsbóta fyrir báða aðila (e. win-win) felur í sér stefnumarkandi
bandalag (e. strategic- eða networked alliance). Atriði sem hafa verið nefnd sem lykilatriði
fyrir samband samningsaðila eru skuldbinding, traust (Qi og Chau, 2013), samskipti,
samvinna, upplýsingamiðlun, samræming, lausn ágreingsmála, sveigjanleiki og
samrýmanleg menning. Chen (2002) segir að halda skuli hæfni innanhúss til að hafa
umsjón með útvistun og draga lærdóm af henni. Samspil samninga og samskipta hefur
jákvæð áhrif á árangursríka útvistun upplýsingakerfa og er því mikilvægt að leggja áherslu
á þessa þætti (Qi og Chau, 2012; Gantman, 2011; Moon, Swar, Choe, Chung og Jung,
2010).

2.5.4 Eftirfylgni og endurskoðun
Þegar útvistunarsambandi er komið á milli aðila þá þarf að meta reglulega útkomuna,
skoða hver er árangurinn og hvernig útvistunin er að ganga og koma út. Fara þarf yfir
ávinninginn, hvað gengur ekki nógu vel, hverjar afleiðingarnar af útvistuninni eru og hvað
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við höfum lært. Skoða þarf hvort útkoman sé í samræmi við markmið útvistunarinnar
(Dibbern o.fl., 2004).

2.6 Árangursrík útvistun upplýsingatækni og áhættur
Það hefur komið fram að þó að útvistun upplýsingatækni sé mjög vaxandi og útkoman af
því að útvista í meirihluta tilvika jákvæð þá er töluvert hátt hlutfall útvistunarverkefna
sem heppnast ekki sem skildi. Það er því ákveðin áhætta sem fylgir því að útvista
upplýsingatækni ef ekki er rétt staðið að málum. Því er mikilvægt að hafa þetta í huga og
taka saman nokkur atriði sem geta flokkast undir áhættuþætti. Lacity, Khan og Willcocks
(2009) tóku saman lista yfir helstu atriði sem höfðu komið fram í fyrri rannsóknum á
áhættuþáttum varðandi útvistun á upplýsingatækni og má sjá þá í töflu 4.
Tafla 4. Áhættuþættir við útvistun upplýsingatækni

Áhættuþættir útvistunar upplýsingatækni
Bakslag frá eigin tæknimönnum

Samningsbrot birgja

Hlutdrægni birgja

Menningamunur á milli samingsaðila

Falinn kostnaður

Of mikill viðskiptakostnaður

Vanhæfni í að stjórna birgjasambandi

Ósveigjanlegir samningar

Missa stjórn á upplýsingatækninni

Skortur á trausti

Tapa eigin þekkingu og færni

Missa stjórn á gögnum

Ekki fullnægjandi hæfni birgja

Enginn kostnaðarávinningur

Starfsmannavelta hjá birgja

Öryggisbrot

Birgir fer í þrot

Birgir hefur of mikið vald yfir sambandinu

Mistök í yfirfærslu

Læsast í birgjasambandinu (dýrt að skipta)

Í ljósi fjölda áhættuþátta við að útvista þá er rétt að skoða með hvað hætti er hægt að
auka líkurnar á vel heppnaðri og árangursríkari útvistun. Það eru margir þættir sem geta
stuðlað að góðum árangri í útvistun og hér eru dregnir fram nokkrir lykilþættir fyrir
árangursríka útvistun (Marco-Simó og Pastor-Collado, 2020):
➢ Færni stofnunar (e. client capabilities) til að útvista upplýsingatækni
o Færni stofnunar út frá ýmsum þáttum svo sem reynslu, kunnáttu og
starfsfólki til að hanna og koma til framkvæmda árangursríkri útvistun
upplýsingatækni. Þetta geta verið fjölmargir þættir svo sem tæknileg
geta, samningatækni, verkefnastjórnun, breytingastjórnun og hæfni til
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að stjórna sambandinu við útvistunaraðilann (Lacity, Khan og Willcocks,
2009; Chen, 2002).
➢ Vel skilgreind stefna (Lacity, Khan og Willcocks, 2009)
o Góð og vel skilgreind útvistunarstefna þarf að vera grunnur að
útvistunarákvörðun og samræmast stefnu stofnunarinnar.
➢ Vel skilgreindir útvistunarferlar (Lacity, Khan og Willcocks, 2009)
➢ Stöðluð atriði sem eiga að vera í samningum
o Samningar sem eru vel útfærðir með smáatriðum eru líklegri til að skila
betri útkomu í útvistun (Gantman, 2011; Lacity og Willcocks , 2012).
➢ Varanleg samskiptastjórnun við birgja
o Samskiptastjórnun hefur jákvæð áhrif á árangursríka útvistun
upplýsingakerfa (Qi og Chau, 2012; Gantman, 2011; Moon o.fl., 2010)

Það var búið að koma fram að traust á milli samstarfsaðila í útvistun er einn af
lykilþáttum fyrir árangursríku sambandi samningsaðila og því þarf ekki að koma á óvart
að ef það er skortur á trausti þá er það líka áhættuþáttur í vel heppnaðri útvistun. Miðlun
þekkingar á milli aðila hefur jákvæð áhrif á traust og er þar með einn áhrifaþáttur í
árangursríkri útvistun upplýsingatækni (Qi og Chau, 2013).

2.6.1 Útvistun og þekking
Ein algengasta ástæða útvistunar er aðgangur að sérfræðingum og þekkingu. Þekkingu er
gjarnan skipt upp í tvennt (Daft, Murphy og Willmott, 2010; Nonaka og Takeuchi, 1995;
Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Annars vegar er talað um ljósa þekkingu (e. explicit
knowledge) sem er aðgengileg og hægt að skrásetja og hins vegar um leynda þekkingu (e.
tacit knowledge) sem býr í minni og undirmeðvitund fólks eða innan skipulagsheildar án
þess að auðvelt sé að útskýra hana. Það eru fólgin verðmæti í þekkingu fyrir fyrirtæki og
stofnanir. Þegar fyrirtæki ákveða að útvista er mikilvægt að passa upp á að nauðsynleg
kjarnaþekking stofnunar haldist enn innan hennar. Það getur verið áhættuþáttur að tapa
þekkingu þegar stofnanir útvista (Edvardsson og Durst, 2019). Það getur tekið smá tíma
að yfirfæra þekkingu hjá stofnun yfir á útvistunaraðilann og það getur einnig byggist upp
þekking hjá útvistunaraðilanum sem stofnunin er hugsanlega ekki með. Því er mikilvægt
að tryggja í samningum að útvistunaraðilinn geri þekkinguna aðgengilega með því að
skjala hana svo að stofnunin verði ekki eins háð honum og eigi auðveldara með að skipta
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um útvistunaraðila ef þörf er á. Það getur einnig verið mikill ávinningur af því að útvista
verkefnum og kaupa inn sérfræðiþekkingu og hægt er að hraða hönnun og nýsköpun með
því að fá birgja til að koma inn með sína þekkingu. Ef ekki er vel staðið að málum þá getur
útvistun hins vegar haft neikvæð áhrif á þekkingu og lærdóm hjá stofnunum (Edvardsson
og Durst, 2019). Mikilvægt er fyrir stofnanir að ákveða hvaða þekkingu þau vilja halda hjá
sér og hvaða þekkingu þau vilja fá hjá útvistunaraðilanum.

2.7 Stafræn umbylting
Töluverð þróun er búin að eiga sér stað í hinum stafræna heimi1 og síðasta áratug hafa
einnig verið að koma upp ný útvistunarlíkön2 (Crowley, Carcary, Doherty og Conway,
2017). Stofnanir og fyrirtæki þurfa að skoða hvaða áhrif breytt umhverfi hefur á starfsemi
þeirra og umhverfi. Mikilvægt er að hafa stjórnun og stefnu sem er með sveigjanleika og
aðlögunarhæfni gagnvart útvistun til að takast á við þessar áskoranir. Í stafrænni
umbyltingu (e. digital transformation) fellst að nýta sér þá nýju tækni sem hefur verið að
koma fram til að gera endurbætur á viðskiptaferlum, til að auka upplifun viðskiptavina,
hagræða í rekstri og búa til ný viðskiptalíkön þar sem það á við. Ein leið til að takast á við
þetta er að koma góðri stjórnun á útvistunar- og birgjasambandi.
Í þessari ritgerð er ekki markmiðið að fara yfir ný útvistunarlíkön enda eru þau ótengd
efninu en þegar er verið að fjalla um útvistun í upplýsingatækni þá er eitt útvistunarlíkan
sem hefur vaxið mjög hratt undanfarin ár en það er skýjavistun.

2.7.1 Skýjavistun
Hugtakið tölvuský (e. cloud computing) hefur verið til í um það bil tvo áratugi og eru til
mismunandi skilgreiningar á því en það vísar til forrita sem eru afhent sem þjónusta á
internetinu og vélbúnaðar- og kerfishugbúnaðar í gagnaverum sem veita þessa þjónustu
(Armbrust, Fox, Grifﬁth, Joseph, Katz, Konwinski, o.fl., 2009). Í daglegu tali á Íslandi er gjarnan
einfaldlega talað um skýjaþjónustur eða skýjalausnir um þær hugbúnaðarlausnir sem er
verið að bjóða upp á í tölvuskýjum eða jafnvel talað um að vera í skýinu með þá einhvern
hugbúnað, samanber að vera til dæmis með bókhaldið eða tölvupóstinn í skýinu.
1

SMACIT (social, mobile, analytics, cloud and internet of things) and embedded device

2

Skýjavistun (e. cloud sourcing), hópvistun (e. crowdsourcing), örvistun (e. micro sourcing), dreifvistun

(e. rural sourcing), áhrifavistun (e. impact sourcing)
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Það eru nokkur atriði sem einkenna gjarnan tölvuskýjaþjónustur (Mell og Grance,
2011; Julia, Sundararajan og Othman, 2014; Schneider og Sunyaev, 2016).
➢ Sjálfsafgreiðsla og aðgengi í rauntíma. Notendur geta fengið þjónustu þegar
þeir þurfa á henni að halda og greitt fyrir hana á internetinu.
➢ Aðgengi í gegnum net og hægt er að nálgast þjónustur frá ólíkum
staðsetningum og með mismunandi tækjum.
➢ Auðlindasamnýting (e. resource pooling). Hægt er að nota mismunandi búnað
frá ólíkum staðsetningum til að veita þjónustuna til margra notenda og
notandinn veit ekki endilega um staðsetningu viðkomandi búnaðar.
➢ Sveigjanleiki og skalanleiki mikill. Notendur geta fengið þjónustu hratt í skýinu
og í því magni sem þörf er á hverju sinni.
➢ Um mælanlega þjónustu er að ræða.

Hægt er að fá þrjár mismunandi þjónustutegundir í tölvuskýjum eftir þörfum notenda.
Hugbúnaðarveita eða hugbúnaður sem þjónusta (e. software as a service eða SaaS) þar
sem hugbúnaðarlausnir eru gerðar aðgengilegar yfir internetið. Hér er til dæmis um að
ræða notendalausnir eins og Office 365 frá Microsoft, Google Docs og Facebook. Einnig
er hægt að fá aðgang að innviðum sem þjónustu (e. infrastructure as a service eða IaaS)
þar sem hægt er að fá aðgang að til dæmis sýndarnetþjónum þar sem auðvelt er að velja
sér diskapláss og minni eftir þörfum. Rekstrarumhverfi sem þjónusta (e. platform as a
service eða PaaS) er mitt á milli SaaS og IaaS þar sem hægt er að fá tilbúið
rekstrarumhverfi svo sem netþjóna með stýrikerfi og hægt að setja upp
hugbúnaðarlausnir án þess að þurfa að huga að rekstri undirliggjandi kerfa.
Einnig er hægt er að fá skýjalausnir á mismunandi netum eftir þörfum. Bæði lokuðum
netum fyrir ákveðinn aðila, svokölluð einkaský (e. private cloud) yfir í almenn net (e. public
cloud) sem margir mismunandi aðilar hafa aðgang að. Síðan eru til samfélagsský (e.
community cloud) fyrir ákveðnar stofnanir og blönduð ský (e. hybrid cloud) þar sem
tengdar eru saman ólíkar tegundir af skýjum.
Tölvuský eru í raun eitt form af útvistun (Muhic og Johansson, 2014) og í því sambandi
er því einnig notað hugtakið skýjavist (e. cloud sourcing). Skýjavist hefur í auknum mæli
verið að ryðja sér til rúms og undanfarin ár hafa fleiri og fleiri aðilar nýtt sér skýjalausnir í
útvistun sinni (Johansson og Muhic, 2017). Samkvæmt Schneider og Sunyaev (2016) eiga
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flestir ákvörðunarþættir varðandi almenna útvistun við um skýjavist en þó eru nokkur
atriði sem samræmast ekki alveg hefðbundinni útvistun upplýsingatækni. Má þar nefna
ákvörðunarferilinn og innkaup í sjálfsafgreiðslu. Skýjavist felur í sér staðlaða þjónustu
með minna svigrúmi og getur verið um að ræða skammtímasamning með stöðluðum
skilmálum sem byggir á notkun. Eignarhald á kerfum og búnaði er alfarið hjá söluaðila á
meðan það er hægt að eiga búnað eða hluta af honum í hefðbundnu módeli. Þjónustan
er algjörlega háð netsambandi á meðan meiri möguleikar eru í hefðbundnari útvistun.
Skýjavist hefur þróast síðustu ár en frá því að hugtakið varð til hafa komið upp atriði sem
varða uppitíma (e. uptime) (Clarke, 2012), áhættu og lögfræðileg atriði sem er rétt að hafa
í huga varðandi áhættumat og útvistunarstefnu. Vöxtur í skýjalausnum hefur verið mikill
enda hefur skýjavist marga kosti og fyrirtæki sem voru vantrúuð í byrjun eru farin að nota
skýjalausnir til að halda samkeppnishæfni (Johansson og Muhic, 2017). Stofnanir sem
hafa öryggi í hávegi, starfa undir ríkum trúnaðarskyldum og sæta eftirliti opinberra aðila
hafa verið að nota skýjalausnir í ákveðnum kerfum. Mikilvægt er að trúnaðarflokka gögnin
og áhættumeta skýjalausnina áður en hún er innleidd og hafa nokkrar opinberar stofnanir
útbúið

leiðbeiningar

varðandi

notkun

á

tölvuskýjalausnum

(Fjármála

efnahagsráðuneytið, 2016; Persónuvernd, 2016; Norrænt samstarf, 2013).
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3 Aðferðarfræði
Tvær meginrannsóknaraðferðir eru í flestum tilvikun notaðar i félagsvísindum en það eru
eigindlegar rannsóknir (e. Qualitative research) og megindlegar rannsóknir (e.
Quantitative research). Í þessari rannsókn er gerð tilviksrannsókn (e. case study) þar sem
útvistun og upplýsingatæknimál Mosfellsbæjar eru skoðuð og er það því
rannsóknartilvikið. Tilviksrannsóknir henta vel þegar er verið að kanna hvernig og hvers
vegna eitthvað er í samtímanum (Yin, 2003). Að hluta til er einnig um samanburðar
tilviksrannsókn að ræða því að rannsóknin náði einnig til annarra sveitarfélaga.
Tilviksrannsókn er flokkuð sem ein tegund af eigindlegum rannsóknum (Cooper og
Schindler, 2011; Merriam, 2002) en Yin (2003) bendir á að eigindlegar rannsóknir séu ekki
alltaf tilviksrannsóknir og að í tilviksrannsóknum sé líka hægt að vera með megindlegar
rannsóknaaðferðir.

3.1 Rannsóknaraðferð
Höfundur rannsóknarinnar þekkti ekki hvernig upplýsingatæknirekstri var háttað hjá
Mosfellsbæ og þar af leiðandi heldur ekki ástæður núverandi fyrirkomulags. Einnig
vantaði nánari upplýsingar um ytra umhverfi sveitarfélaga, stjórnskipulag þeirra og stöðu
gagnvart þróun í upplýsingatækni.
Í þessari rannsókn er notuð eigindleg rannsóknaraðferð en aðferðafræðin hentar vel
því hún býður upp á margvíslega gagnaöflun, að sameina viðtöl við gögn og athuganir.
Eigindlegar rannsóknir eru hannaðar til að veita rannsakanda svör við því hvernig og hvers
vegna hlutir eru eins og þeir eru (Cooper og Schindler, 2011).
Tekin voru fimm djúpviðtöl við einstaklinga, þrjú við stjórnendur hjá Mosfellsbæ og tvö
önnur við stjórnendur upplýsingatæknimála hjá öðrum sveitarfélögum. Til viðbótar við
viðtölin var farið í gagnasöfnun sem fól í sér skoðun á fyrirliggjandi gögnum svo sem lögum
og reglugerðum, stefnumörkun opinberra aðila, fréttum, skýrslum, greinum og
fundargerðum. Mikilvægt er við söfnun gagna hvort sem um er að ræða prentaðar
heimildir eða af internetinu að hafa í huga uppruna og áreiðanleika þeirra (Merriam,
2015). Spilar þar rannsakandinn stórt hlutverk eins og í viðtölunum, þar sem eitt einkenni
eigindlegra rannsókna er að rannsakandinn er verkfærið í gagnasöfnun og túlkun gagna
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(Merriam, 2002). Rannsakandi hefur ekki hagsmuna að gæta gagnvart niðurstöðu
rannsóknarinnar og reyndi eftir framsta megni að gæta hlutleysis í allri sinni vinnu.

3.2 Undirbúningur og framkvæmd viðtala
Viðtölin voru hálfstöðluð (e. semistructured) en rannsakandi útbjó í upphafi
spurningarlista til að nota til stuðnings (sjá viðauka 1). Markmiðið var að hafa viðtölin í
nokkuð lausu formi og leyfa þeim að þróast náttúrulega en fá svör við ákveðnum atriðum.
Reyndist það verða raunin og var spurningalistunum ekki fylgt en rannsakandi hafði
spurningalistann til hliðsjónar til að fá svör við öllum atriðum. Rannsakandi reyndi að
bæta við opnum spurningum í viðtölunum eins og kostur var á eða nánari spurningum (e.
probing questions) til draga fram frekari upplýsingar þegar það átti við í von um að fá
frekari útskýringu á ákveðnum atriðum eða ná betri skilningi. Þá vöknuðu upp nýjar
spurningar í viðtalinu og samræmist það þætti rannsakanda í hálfstöðluðum viðtölum
(Cooper og Schindler, 2011).
Rannsakandi hafði samband við stjórnendur hjá Mosfellsbæ og fékk leyfi fyrir
rannsókninni. Val á fyrsta viðmælenda átti sér stað í samráði við þá með markmiðsúrtaki
(e. purposive sampling) og snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) leiddi síðan að næsta
viðmælanda (Cooper og Schindler, 2011). Við val á þátttakendum í öðrum sveitarfélögum
var einnig notað markmiðsúrtak en sveitarfélögin voru á suðvesturhorninu eins og
Mosfellsbær og svipuð að stærð.
Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá febrúar fram í apríl 2020 og lengd þeirra var frá 26
mínútum upp í 75 mínútur. Heimsfaldur vegna COVID-19 og takmarkanir á samskiptum
hafði áhrif á fjölda viðmælenda og fyrirkomulag viðtala en rannsakandi telur að komin
hafi verið svör við þeim atriðum sem leitast var eftir. Þrjú fyrstu viðtölin voru tekin á
starfsstöðvum viðmælenda og var notaður raddupptökubúnaður á síma rannsakanda til
að hljóðrita viðtölin. Tvö viðtöl voru tekin á fjarfundi í gegnum tölvu og myndavél á henni
og voru þau jafnframt hljóðrituð. Í upphafi allra viðtala kynnti rannsakandi verkefnið og
fékk heimild til að hljóðrita viðtölin.
Öllum viðmælendum var heitið fullum trúnaði og því eru nöfn þeirra ekki notuð í
verkefninu né nöfn sveitarfélaganna (fyrir utan Mosfellsbæ) sem þeir starfa hjá enda
hefur það ekki gildi fyrir rannsóknina. Til að gæta hlutleysis þá ákvað rannsakandi að nota
heldur ekki nöfn birgja og þjónustuaðila sem komu fram í viðtölunum og ekki er greint frá
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heiti né tegundum hugbúnaðar og kerfa sem eru í notkun. Ekkert af þessu hefur gildi fyrir
rannsóknina eða niðurstöður hennar.

3.3 Úrvinnsla gagna
Notuð var opin kóðun (e. open coding) og þemagreinining (e. thematic analysis) við
úrvinnslu gagnana (Clarke og Braun, 2014).
Fljótlega eftir viðtölin afritaði rannsakandi þau í textaskjal nákvæmlega upp eftir
upptökunum og skráði niður athugasemdir sínar til að styðjast við í úrvinnslu gagna.
Við úrvinnslu gagna þá byrjaði rannsakandi að lesa gögnin yfir og kynna sér vel innihald
þeirra. Við yfirlestur á gögnunum merkti rannsakandi við hugtök í þeim, fann kóða og
skráði í skjalið. Rannsakandi skráði síðan alla kóðana í Excel skjal ásamt hugleiðingum
sínum og flokkaði saman til að finna meginþemu. Þemun sem komu út úr
kóðagreiningunni voru:
➢ Skipulag upplýsingatæknimála
➢ Birgjar og innkaup
➢ Samningar og samningastjórnun
➢ Útvistun hjá Mosfellsbæ
➢ Framþróun og nýsköpun

3.4 Siðferðileg viðmið
Við framkvæmd á vísindalegum rannsóknum þá er mikilvægt fyrir rannsakanda að hafa
siðferðileg viðmið til grundvallar í rannsóknavinnu sinni og í þessu verkefni hafði höfundur
þau að leiðarljósi. Samkvæmt vísindasiðareglum Háskóla Íslands (2014) þá eru ákveðin
grunngildi sem ganga skal út frá í rannsóknarstarfi. Virðing fyrir þátttakendum og velferð
þeirra er nauðsynleg. Rannsakandi vann að heilindum í rannsókninni og fékk heimild hjá
þátttakendum fyrir þátttöku. Farið var yfir tilgang og markmið rannsóknarinnar og fullum
trúnaði heitið eins og lýst er hér að framan. Var upptökum af viðtölum eytt eftir að þau
voru afrituð.
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4 Sveitarfélög
Fyrir utan ríkið, það er að segja ráðherra í ríkisstjórn og ýmsar ríkisstofnanir þá eru
sveitarfélögin einnig handhafi hins opinbera framkvæmdarvalds í landinu (Stjórnarskrá
lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). Á sveitarfélögum hvílir fjöldinn allur af skyldum og
lögákveðnum

verkefnum.

Þetta

hefur

áhrif

á

upplýsingatæki

og

rekstur

upplýsingatækniverkefna hjá þeim og þar með talið útvistun á upplýsingatækni. Þrátt fyrir
sameiginlegar skyldur og lík verkefni að möru leyti þá hafa sveitarfélög sjálfstjórnarrétt
og ráða því málefnum sín sjálf innan þess lagaramma sem er til staðar hverju sinni
(Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). Sveitarfélögin eru misjafnlega stór bæði
landfræðilega og hvað varðar fjölda íbúa og mörg hagsmunamál þeirra ólík þátt fyrir
sameiginlegan lagaramma. Þetta gerir það að verkum að þau geta nálgast verkefni með
ólíkum hætti og verið með mismunandi áherslur. Margir lykilþættir opinberrar þjónustu
svo sem fræðsluþjónusta, skipulagsmál og félagsþjónusta hvíla á þeim öllum en mismikið
samstarf er á milli þeirra varðandi hin ýmsu mál. Þetta á við um upplýsingatækni sem og
önnur mál. Sveitarfélög hafa sameiginlegan vettvang og málsvara fyrir mál hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga sem vinnur einnig sem fulltrúi fyrir þau gagnvart ríkisvaldinu og
öðrum innlendum aðilum eftir því sem við á.

4.1 Kröfur til sveitarfélaga
Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 fela í sér meginreglur um stjórnsýslu sveitarfélaga en í
þessari ritgerð er ekki markmið að fara yfir öll lög og kröfur sem eru gerðar á sveitarfélög
heldur einungis fara yfir nokkur atriði sem tengjast upplýsingatækni og þarf að huga að
varðandi útvistun upplýsingatækni. Hér eru dæmi um nokkur lög sem geta haft áhrif eða
greinar innan þeirra en ekki er um tæmandi lista að ræða:
➢ Stjórnsýslulög nr. 37/1993
➢ Upplýsingalög nr. 140/2012
➢ Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018
➢ Lög um opinber innkaup nr. 120/2016
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Sveitarfélög hafa skyldum að gegna gagnvart íbúum sínum og þurfa að veita þeim góða
þjónustu. Aðgengi að helstu upplýsingum en jafnframt öryggi upplýsinga er mikilvægt en
sveitarfélög veita fjölbreytta og breiða þjónustu. Málaflokkar eru misjafnir og þarfirnar
ólíkar og þarf að hafa þetta í huga við rekstur upplýsingakerfa hjá sveitarfélögum.
Fræðslumál eru mjög stór málaflokkur hjá sveitarfélögum en þar undir falla skólar og hafa
þeir nokkuð mikla þörf fyrir upplýsingatækniþjónustu. Síðan eru sveitarfélög með
viðkvæman málaflokk eins og félagsmál þar sem þarf að huga sérstaklega að gagnavernd
og aðgengi að gögnum.

4.1.1 Persónuvernd
Þróun upplýsingatækni hefur verið mjög hröð undanfarin ár og hefur magn
persónuupplýsinga og söfnun þeirra aukist hratt. Samhliða vexti í stafrænum heimi þá
hafa kröfur um aðgengi að upplýsingum í rauntíma aukist hjá einstaklingum og
fyrirtækjum en jafnframt hafa vaknað upp spurningar um notkun persónuupplýsinga og
rétt einstaklinga til að stjórna þeim og fá tryggða vernd gagnvart óheftri notkun á þeim.
Þann 15. júlí 2018 tóku í gildi ný lög (Nr. 90/2018) um persónuvernd og vinnslu
persónuupplýsinga

og

eru

þau

í

samræmi

við

persónuverndarreglugerð

Evrópusambandsins sem í daglegu tali gengur undir nafninu GDPR (e. General Data
Protection Regulation) (Persónuvernd, e.d.a).
Þessi nýja reglugerð hefur aukið ábyrgð fyrirtækja og stjórnsýsluaðila ásamt því að
setja skýrari lagaramma um meðferð persónuupplýsinga heldur en áður var og hefur
þetta töluverð áhrif á rekstur upplýsingakerfa og útvistun.
Þegar unnið er með persónuupplýsingar þarf alltaf að hafa meginreglur ábyrgðaraðila
í huga og vinna með upplýsingarnar í samræmi við þær.
Reglurnar eru (Persónuvernd, e.d.b):
1. Sanngirnisreglan: að persónuupplýsingar séu unnar með lögmætum,
sanngjörnum og gagnsæjum hætti gagnvart einstaklingnum
2. Tilgangsreglan: að persónuupplýsingar séu unnar í skýrum, lögmætum og
málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum
tilgangi.
3. Meðalhófsreglan: að persónuupplýsingar séu nægilegar, viðeigandi og ekki
umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilganginn með vinnslu þeirra.
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4. Áreiðanleikareglan: að persónuupplýsingar séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir
þörfum; persónuupplýsingum sem eru óáreiðanlegar eða ófullkomnar skal eyða
eða þær leiðréttar án tafar.
5. Varðveislureglan: að persónuupplýsingar séu varðveittar í því formi að ekki sé
unnt að bera kennsl á einstaklinga lengur en þörf krefur miðað við tilganginn
með vinnslu þeirra. Heimilt er að geyma persónuupplýsingar lengur að því
tilskildu að vinnsla þeirra þjóni eingöngu skjalavistun í þágu almannahagsmuna,
rannsókna á sviði vísinda eða sagnfræði eða í tölfræðilegum tilgangi og að
viðeigandi öryggis sé gætt.
6. Öryggisreglan: að persónuupplýsingar séu unnar með þeim hætti að viðeigandi
öryggi þeirra sé tryggt.

Þetta hefur margskonar áhrif á meðhöndlun og geymslu gagna, samningagerð og
aðgangsstýringar. Heimilt er að leggja sektir á einstaklinga og lögaðila þar á meðal
stjórnvöld og stofnanir sem falla undir gildissvið stjórnsýslulaga og samkvæmt lögum um
persónuvernd (nr. 90/2018) verður heimilt að beita stjórnvaldssektum óháð því hvort
lögbrot eru framin af ásetningi eða gáleysi. Samningar og val á birgjum þurfa að taka mið
af þessum lögum.
Þessi lög gilda einnig fyrir þjónustuaðila í upplýsingatækni og ef ábyrgðaraðili gagna
eins og sveitarfélag útvistar verkefnum sem falla undir persónuverndarlögin þá þurfa þau
að tryggja að þjónustuaðilinn eða vinnsluaðilinn uppfylli kröfur persónuverndarlaganna
líka (Samband Íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Það er gerður vinnslusamningur á milli
aðilanna sem tekur á viðfangsefninu og þeim kröfum og skyldum sem eru gerðar til
vinnsluaðilans eins og til dæmis trúnaðarskyldu, heimild til að ráða undirverktaka og
ýmislegt fleira.

4.2 Stafræn framtíð hjá ríki og sveitarfélögum
Árið 2006 samþykkti ríkisstjórn Íslands útvistunarstefnu ríkisins (Fjármálaráðuneytið,
2006). Nokkuð langt er síðan hún var samþykkt og fann höfundur ekki efni um að hún
hefði verið uppfærð síðan þá. Þó að mælanleg markmið hennar og tímasetningar þeirra
séu úreld þá er ekkert sem kemur fram í opinberum gögnum um að áherslur hafi breyst
varðandi útvistun hjá ríkinu og er hún meðal annars enn inni á vef Ríkiskaupa og
Stjórnarráðsins. Í útvistunarstefnunni var tekið á áherslum í sambandi við útvistun ríkisins
og þar var meðal annars gert ráð fyrir því að opinberar stofnanir myndu auka útvistun.
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Áherslur í upplýsingatækni eru á okkar tímum ávallt mikilvægur partur starfsemi
opinberra aðila. Árið 2018 var sett á fót verkefnastofa um stafrænt Ísland sem heyrir undir
Fjármála- og efnahagsráðuneytið (Stafrænt Ísland, e.d.). Hópnum er meðal annars ætlað
að vera stefnumótandi fyrir upplýsingatæknimál og stafræna þjónustu hins opinbera og
veita ríki og stofnunum ráðgjöf ásamt því að sjá um stærri fjárfestingar í málaflokknum.
Stefnt er að stafrænni framtíð þar sem lögð er meðal annars áhersla á aðgengilega
þjónustu og bætta stafræna þekkingu hjá hinu opinbera. Áherslusvið eru því að auka
framboð stafrænnar þjónustu við almenning og fyrirtæki þar sem meginsamskiptaleiðin
er í gegnum island.is, að byggja upp og styrkja stafræna innviði og stuðla að samrekstri
hins opinbera (Stafrænt Ísland. e.d). Í tengslum við þetta verkefni var farið í útboð hjá
Ríkiskaupum við að útvista verkefnum og velja þverfaglega samstarfsaðila í
rammasamning til að vinna að þessum verkefnunum (Stjórnarráð Íslands, 2019).
Ef horft er til sveitarfélaganna í tengslum við stafrænar áherslur þá kemur eftirfarandi
fram í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2018-2022 (Samband íslenskra
sveitarfélaga, 2018):
Ríki og sveitarfélög vinni saman að því að tryggja innviði fyrir stafræna
þjónustu og samvirkni upplýsingatæknikerfa í gegnum stafræna stofnbraut.
Í tengslum við þetta verkefni var á haustmánuðum 2019 ráðið í nýtt starf
breytingarstjóra stafrænnar þjónustu hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til að vinna að
miðlægu samstarfi sveitarfélaga í þessum málum.
Almennt má búast við að kröfur til sveitarfélaga verði í takt við þessa þróun og áherslur
á komandi árum.
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5 Mosfellsbær
Undanfarin ár hefur mesta íbúafjölgun á höfuðborgarsvæðinu verið í Mosfellsbæ en í
lok árs 2019 voru íbúar Mosfellsbæjar 12.069. Það er tæplega 15% fjölgun á tveimur árum
og er bærinn sjöunda fjölmennasta sveitarfélag landsins (Þjóðskrá Íslands, 2019;
Mosfellsbær, 2020). Í árslok 2019 störfuðu 784 starfsmenn í 636 stöðugildum hjá bænum.
Þessi mikla fjölgun íbúa hefur kallað á mikla innviðauppbyggingu og meðal annars hafa
verið byggðir nýir skólar og íþróttamannvirki. Fræðslumál eru langstærsti málaflokkurinn
í rekstri sveitarfélagsins. Á mynd 2 má sjá skipurrit sveitarfélagsins (Mosfellsbær, e.d).

Mynd 2. Skipurrit Mosfellsbæjar

Eins og sjá má á myndinni þá skiptist starfsemi Mosfellsbæjar í þrjár deildir og þrjú
meginsvið. Starfsemi Mosfellsbæjar kallar á umfangmikinn rekstur upplýsingakerfa fyrir
mismunandi hópa. Um er að ræða íbúa bæjarins og þar með talið nemendur, starfsmenn
bæjarins og ólíkra sviða innan hans, ytri aðila og gesti bæjarins. Tryggja þarf þjónustu við
alla þessa hópa á einn eða annan hátt og gegna upplýsingakerfin meðal annars veigamiklu
hlutverki í því. Um er að ræða vinnutæki starfsmanna og samskiptakerfi, upplýsingagjöf,
umsóknir, kennslukerfi, sölukerfi, bókhalds og málakerfi svo fátt eitt sé nefnt.
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Mótuð var stefna Mosfellsbæjar fyrir tímabilið 2017-2027 og var eitt atriðið sem kom fram í
þeirri stefnu og tengist upplýsingatækni að veita rétta þjónustu. Eftirfarandi kemur fram í
stefnunni tengt réttri þjónustu (Mosfellsbær, 2017):
Þjónusta Mosfellsbæjar er veitt eins nálægt bæjarbúum og frekast er unnt.
Vöxtur sveitarfélagsins hefur jákvæð áhrif á þjónustu og þjónustustig.
Markmið um þjónustu eru skýr og raunhæf. Þjónustuferlar eru hannaðir með
þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi. Þjónustan er skilvirk, aðgengileg fyrir alla
og upplýsingatækni er nýtt til hins ýtrasta með snjöllum hætti.

➢ Persónuleg
o Við veitum persónulega þjónustu og leitumst við að mæta íbúum
og öðrum sem næst þeirra vettvangi. Við byggjum upp traust í
samskiptum, sýnum alúð og tryggjum gegnsæi í ákvörðunum.
➢ Skilvirk
o Við viljum sjá skilvirkni sem einkenni á okkar vinnubrögðum.
Jöfnum álag milli starfsmanna innan og milli tímabila. Ferlar eru
þekktir, skráðir og í stöðugri endurskoðun.
➢ Snjöll
o Við nýtum snjallar lausnir og spörum íbúum sporin með rafrænni
þjónustu sem fyrsta valkost. Þannig eykst aðgengi og
afgreiðsluhraði auk þess að hafa jákvæð umhverfisleg áhrif.

Eins og sjá má í stefnunni þá er lögð áhersla á að nýta upplýsingatækni með snjöllum
hætti með rafrænni þjónustu. Þetta er í samræmi við áherslur ríkisins eins og kom fram í
kaflanum hér á undan.
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6 Niðurstöður
Í þessum kafla verður farið yfir útkomu úr viðtölum við viðmælendur hjá Mosfellsbæ um
stöðu upplýsingamála hjá sveitarfélaginu. Kaflaskipting er í samræmi við meginþemu sem
komu út úr gagnagreiningu en efnið skarast eðlilega í einhverjum tilvikum. Greining var
gerð á núverandi stöðu og skoðanir og mat viðmælanda á efninu fengnar fram í samræmi
við rannsóknina.

6.1 Skipulag upplýsingatæknimála hjá Mosfellsbæ
Hér er tekin saman heildarsamantekt á skipulagi og högun upplýsingamála hjá
Mosfellsbæ eftir viðtöl við viðmælendur. Ekki er um tæknilega samantekt eða skjölun að
ræða.
Upplýsingatæknimál Mosfellsbæjar eru í höndum þjónustu- og samskiptadeildar og
fjármáladeildar en þær deildir starfa þvert á svið bæjarins. Á þessu er undantekning því
að fræðslusviðið sem er stærsta sviðið er töluvert sér á parti og hefur á sínum snærum
þrjá kerfisstjóra sem sinna öllum stofnunum fræðslusviðsins. Það kom fram í samtali við
viðmælendur að upplýsingatæknirekstur bæjarins væri að mestu leyti útvistaður eða
aðkeyptur fyrir utan fræðslusviðið og vefmál. Endabúnaður er í eigu Mosfellsbæjar en
miðlægur búnaður er bæði í eigu bæjarins en einnig leigður.
Fram kom hjá viðmælendum að innan bæjarskrifstofunnar hittist ákveðin tæknihópur
sem fer yfir verkefni. Ekki er um tæknimenntað fólk að ræða en hópurinn samanstendur
af sérfræðingum á sínu sviði og er ekki verið að fara mikið yfir grunnrekstur á
upplýsingatæknikerfum.
Samkvæmt viðmælendum fellur upplýsingatækni undir starfsvið þjónustu- og
samskiptadeildar en fjármálastjóri heldur í raun utan um heildarmyndina í
upplýsingatæknimálum þar sem um útvistun er að ræða og útvistun er innkaupamál.
Hann metur verð, þarfir og rétta tímapunkta til að fjárfesta. Utanumhald og
verkefnastýring á einstaka upplýsingatækniverkefnum ræðst af kerfum, þekkingu,
áhugasviði eða ábyrgðarsviði og dreifist því víðar.
Viðmælandi sagði varðandi verkefnastýringu að það myndi oft ráðast af kerfinu sem
um ræðir og þá tæki sá sem er með kerfið boltann og myndi stýra verkefninu og fylgja því
eftir. Hann lýsti því svona:
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... þannig að við finnum alltaf leiðina til þess að annað hvort sá sem veit mest
á þeim tíma taki það að sér eða sá sem hefur mestan áhuga. Það skiptir mjög
miklu að taka ekki ábyrgð af þeim sem eru yfir einstökum kerfum heldur að
tengja þá inn í þróun sem er og þá samninga sem er verið að gera.

Notendaþjónusta á bæjarskrifstofunum er útvistuð og aðkeypt en einnig aðstoðar fólk
hvert annað út frá þekkingu sem það býr yfir. Það kom fram hjá viðmælanda einum að
fyrirkomulagið gengur almennt vel og sagði viðmælandinn: „Fólk er bara ekkert mikið að
lenda í vandræðum með að nota tölvubúnaðinn.”
Miðlægar lausnir eru allar útvistaðar hjá bæjarskrifstofum og stofnunum sem falla
undir rekstur með bæjarskrifstofunum. Miðlægur búnaður er bæði í eigu sveitarfélagsins
en einnig er hann leigður frá þjónustuaðila. Miðlægur búnaður er útvistaður í kerfissal hjá
þjónustuveitanda en það er líka tækjasalur á bæjarskrifstofunum. Einnig eru notaðar
hugbúnaðarlausnir yfir internetið og til dæmis er notuð skýjalausn fyrir tölvupóstinn.
Hjá fræðslusviðinu er þessu öðruvísi háttað þar sem starfandi eru þrír kerfisstjórar sem
sinna öllum stofnunum fræðslusviðsins, leik- og grunnskólum og íþróttamiðstöðvum.
Fram kom hjá viðmælanda að hver kerfisstjóri sér um upplýsingatæknirekstur ákveðinna
skóla og myndast því eining sem hver og einn þeirra er með. Þeir sjá um notendaþjónustu
og kerfisrekstur og því er daglegur rekstur almennt ekki útvistaður á fræðslusviðinu með
smávægilegum undantekningum því að ákveðnum þjónustum er útvistað í einum skóla.
Lítið er um aðkeypta tækniþjónustu fyrir kerfi og svo eru skólarnir einnig að nota
hugbúnaðarþjónustur yfir netið sem eru útvistaðar lausnir.
Það er samvinna og samtal á milli kerfisstjóranna varðandi ákveðin mál og hefur sviðið
til dæmis staðið að sameiginlegum örútboðum á búnaði fyrir allar einingarnar.
Kerfisstjórarnir eru samt sjálfstæðir varðandi rekstur á sinni einingu, með sér kerfisrými
og einn viðmælandi talaði um að þetta væru í raun þrjú mismunandi kerfi og að
kerfisstjórarnir geti verslað við mismunandi birgja.
Þrátt fyrir að bæjarskrifstofurnar og fræðslusviðið séu að mestu aðskildar í daglegum
rekstri upplýsingatæknimála þá er það auðvitað ekki raunin að fullu í rekstrinum enda um
sama sveitarfélag að ræða. Stjórnendur skóla eru að nota sum kerfi sem eru í notkun hjá
bæjarskrifstofum. Bærinn er allur að nota sömu skýjalausn fyrir póst og skrifstofuforrit.
Sami persónuverndarfulltrúi fylgir eftir persónuverndarstefnu bæjarins og að henni sé
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fylgt eftir í rekstri upplýsingatæknimála. Innkaup lúta sömu lögmálum þó að einingar hafi
ákveðið val innan þess ramma. Einnig kom fram hjá viðmælanda að það hafi komið inn
verkefnastjóri af öðru sviði til að halda utan um eitt örútboð á búnaði fyrir fræðslusviðið.
Vefumsjónarstjóri er á bæjarskrifstofunum en sér ekki um vefi skólanna en er stuðningur
og hjálpar til ef þörf er á.
Þegar stóra myndin er skoðuð þá má gróflega skipta rekstri upplýsingatæknimála hjá
Mosfellsbæ upp í bæjarskrifstofurnar og allar stofnanir fyrir utan fræðslusviðið annars
vegar og fræðslusviðið hins vegar, sem er síðan með þrjár sjálfstæðar einingar. Því er í
raun um fjórar upplýsingatæknirekstrareiningar að ræða. Allar einingar nota marga birgja
og er bæði um hefðbundna útvistun að ræða og skýjavistun.

6.2 Birgjar og innkaup
Hér verður nánar fjallað um val á birgjum og hvernig er staðið að innkaupum hjá
sveitarfélaginu. Fram kom í samtölum við viðmælendur að það er einn
upplýsingatæknibirgir sem sér að mestu um grunnrekstur, hýsingu á búnaði og kerfum
ásamt daglegri notendaaðstoð á bæjarskrifstofunum. Það kom einnig fram að
Mosfellsbær er með marga birgja og er það metið hverju sinni hvað er best að gera þegar
kemur að nýjum innkaupum. Þegar kemur að vali á birgja þá eru dæmi þess að það er
takmarkað val varðandi ákveðin kerfi þar sem bara einn aðili er með viðkomandi kerfi og
sérhæfður í því. Annað atriði varðandi innkaup á upplýsingatæknibúnaði og þjónustu er
þátttaka í rammasamningi ríkiskaupa og nefndu allir viðmælendur það. Einn sagði: “ ...
innkaupakerfið sem við erum í er rammasamningskerfið hjá Ríkiskaupum“ og annar sagði
að: „ ... heildarlínan er að við erum inn í rammasamningi ríkisins ... ef þetta er yfir ákveðnu
magni þá á að gera örútboð ... þá ræður eiginlega verðið.“

Þegar kemur að vali á nýrri lausn og þjónustu þar sem er val þá sagði einn viðmælandi:
Þá er það metið að reyna að tala við aðilana sem eru aðallega að hugsa um
kerfin okkar í dag og byggja við þann samning eða eigum við að tala við alla.
Eins og í [vali á ákveðnu kerfi] þá töluðum við við alla og völdum þá í takt við
verð og gæði … einnig þarf að horfa á hvernig þetta fellur að okkar kerfum og
… þeim samningum sem eru í dag.
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Annar viðmælandi sagði að uppfylltum kröfum sem settar eru fram um gæði og
eiginleika þá ráða verð í innkaupum.
Það kom einnig fram í samtölum við viðmælendur að verð segja samt ekki alla söguna
í öllum tilvikum og það geti til dæmis verið auka kostnaður vegna samskipta birgja í
innleiðingu eða samþættingu á kerfum. Þegar var verið að tala um kostnað við innleiðingu
á lausn sem tveir þjónustuaðilar þurftu að koma að og eiga í samskiptum um, sagði einn
viðmælandi að „ ... það gleymdist að reikna kostnaðinn við það. Það er mjög dýrt þegar
ytri tæknimenn eru að tala saman“ og „ ... samtal á milli [fyrirtækis A] og [fyrirtækis B] er
ekki nógu gott.“ Þetta er í samræmi við það sem kom fram í fræðilega kaflanum þegar
það eru notaðir margir birgjar. Skuldbinding birgja getur verið minni og þeir geta verið
samkeppnisaðilar en birgjar verða að vinna saman til hagsbóta fyrir viðskiptavininn. Það
getur verið meiri umsjónarkostnaður við að hafa marga birgja og mikilvægt að hafa í huga
heildarkostnaðinn. Viðmælandi kom inn á þetta þegar rætt var um að láta sama aðila
þjónusta allan sambærilegan búnað og sagði í því samhengi að „ … þá er ávinningurinn af
því að hafa þetta á sama þjónustuaðila, sama aðila sem þjónustar allan búnað. Það er
langbest. Kostnaðurinn kemur bara öðruvísi.“ Viðmælandinn sagði einnig:
… [það] gæti verið gott til lengri tíma að það væru fleiri þættir í þjónustunni á
einni hendi. Útvista öllu, hægt [væri] að fækka snertiflötum á milli
þjónustuaðila … það myndi tákna að bjóða allt upp að nýju. [Þá] væri hægt að
ná betri verðum og betri samfellu með því að bjóða þetta allt í einu.
Það rímar einnig við fræðin að þegar kaupandi hallar sér að einum birgja þá verður um
þéttara og dýpra samband að ræða. Samkvæmt kenningum þá getur verið meiri
stærðarhagkvæmni að versla við einn birgja og þekking á þörfum kaupanda verður meiri.
Það er ekki alveg hægt í umhverfi sveitarfélaga að vera bara með einn birgja en það er
hægt að fækka birgjum verulega og velja einn aðalsamstarfsaðila. Viðmælandi benti á að
slíkt myndi einnig kosta mikið því það þyrfti að útbúa útboðsgögn með tilheyrandi
kostnaði. Ljóst er að viðmælendur eru mjög meðvitaðir um kosti og galla þess að hafa
einn birgja eða marga birgja. Eftirfarandi kom einnig fram hjá viðmælanda þegar verið var
að ræða almennt um innkaup:
Það er hinn kosturinn við að hafa þetta ekki á einum stað, það er að við erum
ekki eins háð einum aðila, það er ákveðin áhætta þegar kemur að innkaupum.
Ef þú ert bara með einn birgja, ef hann fer á hausinn eða stendur sig ekki, það
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er svo mikil áhætta. Það geta verið rekstrarleg rök fyrir því að hafa þetta á
fleiri stöðum.

Við þetta má bæta að með því að vera með marga birgja þá er hægt að leita að bestu
vörunni og lausninni hverju sinni. Ekki má gleyma því að þekking hefur byggst upp í
núverandi umhverfi og birgjasamböndum og því fylgir ákveðin óvissa við að breyta eins
og einn viðmælandi kom inn á: „ ... við vitum hvað við höfum en ekki hvað við fáum.“

6.3 Samningar og samningastjórnun
Fram hefur komið að samningar og samband við birgja eru atriði sem skiptir máli upp á
að útvistun sé vel heppnuð. Fram kom í samtali við einn viðmælanda að samningar við
útvistunaraðila hjá Mosfellsbæ eru byggðir á stöðluðum grunni sem viðkomandi birgjar
eru með og er farið yfir þá með lögfræðingum Mosfellsbæjar ef þörf er á. Umtalsverðri
ábyrgð á rekstri upplýsingakerfa er varpað yfir á útvistunaraðila þar sem það á við enda
er verið að kaupa þá sérfræðiþekkingu. Samningar tiltaka helstu atriði varðandi
utanumhald kerfa eins og að innifaldar eru viðhalds- og öryggisuppfærslur og er það á
ábyrgð þjónustuaðila. Það er orðinn aukinn valkostur að fá einstaka innlend kerfi í boði
sem skýjavistun, það er að segja hýst lausn hjá birgja með stöðluðum uppfærslum og veitt
sem þjónusta. Einnig kom fram hjá viðmælendum að öryggisafrit eru tekin og stýrt
aðgengi er að gögnum og miðlægum búnaði.

6.3.1 Persónuverndarreglur
Þegar nýju persónuverndarreglurnar tóku gildi jók það kröfur og ábyrgð á stofnanir og
útvistunaraðila til muna. Mosfellsbær er með persónuverndarstefnu í samræmi við lög
um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Þessi lög hafa áhrif á alla
útvistunarsamninga óháð birgja eða kerfum. Viðmælandi sagði að farið hefði verið yfir
alla samninga við ytri aðila og gerðir voru svokallaðir vinnslusamningar til að tryggja að
atriðum persónuverndar sé framfylgt. Hjá fræðslusviðinu gildir það sama og
persónuverndarfulltrúinn hefur fylgt eftir gagnvart kerfisstjórum og farið yfir samninga
sem gerðir hafa verið við ytri aðila.
Í samtali við einn viðmælanda kom fram að hægt væri að bæta samningastjórnun. Það
kom fram hjá öðrum viðmælanda að það er álitinn kostur að hafa ekki of mikla
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miðstýringu á öllum upplýsingatæknimálum, framþróun og ábyrgð er þá hjá þeim sem
þekkja best til. En annar viðmælandi sagði að þar sem um fjórar mismunandi UT
rekstrareiningar er að ræða þá vanti heildaryfirsýn yfir stöðu upplýsingatæknimála.

6.4 Útvistun hjá Mosfellsbæ
Eins og fram hefur komið, þá er verið að útvista töluvert mikið af upplýsingatæknimálum
hjá Mosfellsbæ. Ágætt er að skoða af hverju einingar hafa fyrirkomulagið mismunandi,
það er að segja kerfisstjórar í skólum sem sjá um reksturinn að mestu leyti þar á meðan
bæjarskrifstofurnar útvista nánast öllu. Hér verður farið frekar yfir ástæður útvistunar
sem viðmælendur tilgreindu og teknir saman ávinningar og ókostir sem komu fram í
viðtölunum. Viðmælendur voru á því að með því að útvista þá er aðgangur að breiðari
þekkingu og færu fólki á sínu sviði og sagði einn viðmælandi: “Ég held að við höfum
aðgang að mikið breiðari þekkingu heldur en ella” og annar sagði: “Þú getur aldrei verið
með einn þjónustuaðila innahúss sem getur og kann allt.”
Þetta er í samræmi við ástæður útvistunar almennt. Einnig þykir það kostur að geta
ráðið inn aðila sem hentar í hvert verkefni fyrir sig. Tók viðmælandi dæmi um
nýsköpunarverkefni sem þarf að fá sérfræðing til að vinna að. Þá er styrkleiki að geta
kallað eftir aðstoð aðila sem eru færir á sínum sviðum. Ókostur við að fá ytri aðila í slíkt
verkefni getur hins vegar verið að hann þekkir ekki til umhverfisins sem hann er að fara
að vinna í. Þá þarf að setja hann inn í það sem felur í sér ákveðna lærdómskúrfu sem er
fjárfest í. En þegar verkefninu er lokið og hann kominn vel inn í hugsunina þá er hann
farinn. Hin hliðin er að ef ráðinn er inn aðili í slíkt verkefni þá er ekki víst að hann henti í
önnur verkefni sem koma upp. Ef þú útvistar svona verkefni og ert með ytri aðila þá er
hægt að kaupa hann í eitt verkefni og ef hann hentar ekki í næsta verkefni þá er hann ekki
ráðinn í það.
Einnig hefur komið fram að ef boðin lausn uppfyllir gæðakröfur þá ráði verð í
innkaupum. Þetta er í samræmi við eina algengustu ástæðu útvistunar þar sem stofnanir
eru að leitast við að ná fram hagkvæmari rekstri með lægri kostnaði.
Varðandi skólana og fræðslusviðið þá kom fram að eðli verkefna hjá bænum eru
öðruvísi heldur en í skólaumhverfinu og ekki endilega sniðugt að tengja umhverfin saman.
Vöxtur bæjarfélagsins hefur orðið til þess að skólaumhverfið hefur verið að stækka og nýir
skólar komið til. Með aðgreiningu á umhverfunum þá hefur kostnaður fyrir hverja einingu
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orðið skýrari. Það var orðin þörf á að fara í ákveðna endurnýjun á tækniumhverfinu í
skólunum en einnig bæta við nýjum skólum. Í nemendaumhverfinu hafa kröfur til
tölvuvæðingar aukist. Því hafa kerfisstjórar verið að bygga umhverfið upp og fjárfesta í
því. Einnig kom fram að þörf fyrir notendaþjónustu er öðruvísi í skólaumhverfinu og
nálægð við kerfisstjórana er góð. Viðmælandi sagði að:
… kostur við að hafa kerfisstjórana er að aðgengi skólafólks og skólanna er
mjög gott ... þeir eru svolítið fræðandi aðili inn í skólasamfélaginu … geta stutt
við nýjungar og möguleikana. Það eru styttri boðleiðir.

6.5 Framþróun og nýsköpun
Eins og hefur verið komið inn á þá hefur tækniþróun verið mjög mikil og kröfur á
upplýsingatækniumhverfi verið að aukast samhliða. Mosfellsbær hefur sett í stefnu sína
sem gildir til 2027 að nýta upplýsingatækni til hins ýtrasta með snjöllum hætti. Fram kom
hjá viðmælanda að þetta er meðal annars haft í huga þegar er verið að endurskoða ferla
eða hanna nýja. Tók hann dæmi um feril sem krafðist handskráningar inn í Excel skjal sem
var sent áfram og snerti nokkur mismunandi svið og því var villuhætta til staðar. Þetta var
hægt að bæta með forriti sem einfaldaði ferlið og minnkaði villuhættu. En kostnaður var
þó nokkur og óljóst hvaða svið ætti að taka hann á sig miðað við ávinning. Stefnan hjálpaði
til við stjórnunarlega ákvörðun við að keyra á verkefnið enda verkefnið gott fyrir íbúa, jók
öryggi þjónustu og dró úr villuhættu. Horft er til þess að auka sjálfvirknivæðingu og gera
íbúum kleift að spara sér sporin með því að afgreiða sig á vefnum eða í snjallsímaforriti. Í
tengslum við þetta þá sagði viðmælandi að „ ... þegar við vorum að selja lóðir um daginn
þá vorum við fyrsta sveitarfélagið sem það var eingöngu hægt að sækja um rafrænt, ekki
hægt á pappír.“
Ef einhver hefði þurft aðstoð í því tilviki þá hefði hún verið veitt hjá þjónustuverinu og
fólk aðstoðað í gegnum ferlið. Í samræmi við þetta sagði einn viðmælandi:

... íbúarnir eiga að geta gert allt með rafrænum og einföldum hætti … að
rafrænu gögnin eigi að geta verið með trúnað í gegnum kerfið án þess að þurfa
að prenta út og handvinna.
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Viðmælandi fór yfir punkta sem varða forgangsröðun nýrra verkefna:
… þá er metið hvort verkefnin séu áríðandi eða ekki, er hægt að leysa þetta í
dag, kostar þetta mikið eða ekki? Er þetta auðvelt í innleiðingu og varðar þetta
mörg svið, eru margir snertipunktar? [Það] gerir oft málin erfiðari ef þetta eru
margir aðilar og ólík svið ... ef þetta er á milli sviða þá þarf að skipta kostnaði
og samþykki margra. …forgangsröðin þar kannski orðin öðruvísi heldur en í
minni deild.
Það var metið af viðmælanda sem styrkleiki að útvista vinnu við nýsköpunarverkefni
því að þá er hægt að draga inn þá aðila sem eru með færnina og henta í verkefnið hverju
sinni. Innanhússþekking er samt jafnframt metin mikilvæg.

6.6 Hvað eru önnur sveitarfélög að gera
Áhugavert er að skoða til samanburðar hvað önnur sveitarfélög eru að gera varðandi
rekstur upplýsingatæknimála. Þrátt fyrir sameiginlegt lagaumhverfi og margar
sambærilegar ytri kröfur þá kemur það kannski ekki á óvart að þar sem sveitarfélög eru
með sjálfstjórnarrétt og hvert og eitt stjórnar sínum málum að þá eru þau ólík að mörgu
leyti. Enda er umhverfi þeirra líka mjög ólíkt varðandi til dæmis fjölda íbúa, stærð,
atvinnuumhverfi og innviði. Áherslur geta verið ólíkar og þetta á því við um
upplýsingatæknimál sem og önnur mál. Við skoðun rannsakanda kom í ljós að það er mjög
mismunandi hvernig sveitarfélög eru að reka sín upplýsingatæknikerfi og hversu miklu
þau eru að útvista. Það eru sveitarfélög sem eru í heildarútvistun og yfir í það að vera með
innri tölvudeildir en yfirleitt er þá um útvistun að hluta að ræða að einhverju leyti.
Áherslur eru mismunandi og sum sveitarfélög eru með sérstaka upplýsingastefnu og
útvistunarstefnu á meðan önnur eru það ekki. Í sumum tilvikum þá koma ákveðnar
áherslur í upplýsingatæknimálum inn í öðrum stefnum og málaflokkum eins og til dæmis
fræðslumálum. Á landsbyggðinni getur staðsetning þjónustuaðila haft áhrif á ákvarðanir
og val á birgja. Með því að hafa upplýsingatækniþjónustuaðila í nærumhverfi er verið að
tryggja að hægt sé að veita ákveðna þjónustu á staðnum og einnig mögulega verið að
styrkja við heimabyggð sem er í samræmi við það sem hefur komið fram í fræðunum.
Ljóst er að með tilkomu nýrra persónuverndarlaga hafa öll sveitarfélög þurft að fara í
einhverjar aðgerðir vegna þeirra og meðal annars að skoða birgjasambönd og skerpa á
persónuverndarmálum. Lögin virðast almennt ekki hafa haft mikil áhrif á það hvort
stofnanir útvista upplýsingatæknimálum eða ekki. Einn viðmælandi benti á mikilvægi þess
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að hafa stýringu á og áhættumeta lausnir sem farið er út í, mikilvægt væri að skoða
gagnaflokkinn. Sveitarfélögin eru með viðkvæma gagnaflokka eins og til dæmis
barnavernd.
Mjög einfalt og auðvelt er að taka upp allskonar skýjalausnir og geta þess vegna
einstaka starfsmenn á sviðum byrjað að nota skýjalausnir í starfi sínu án mikillar
fyrirhafnar. Fram kom hjá einum viðmælanda að mikilvægt er að þær séu metnar og
valdar inn eftir skoðun og áhættumat.
Viðmælendur sem talað var við hjá öðrum sveitarfélögum voru að útvista hluta af
sínum upplýsingatæknirekstri en stjórna upplýsingaumhverfi sveitarfélaganna sem einni
heild og sjá miðlægt um innkaup á tölvubúnaði og þjónustu. Net er samtengt hjá
sveitarfélögunum en aðgangsstýringar og aðgreining er á milli eininga eftir því sem þörf
er á. Þá er ákveðnum þáttum í rekstrinum sinnt innanhúss en öðrum útvistað. Með því að
vera með þekkingu innanhúss þá er hægt að bregðast hraðar við innri málum og þekking
er til staðar innanhúss til að veita ráðgjöf og sinna skilgreindum málum á meðan öðrum
þáttum er útvistað eftir þörfum. Tæknifólkið sem er innanhúss á þá samskipti við
útvistunaraðilana í daglegum rekstrarverkefnum eftir því sem þörf er á. Innan
sveitarfélaganna sem var talað við er miðlægur aðili sem er með utanumhald og hefur
yfirsýn yfir öll upplýsingatækniverkefni. Misjafnt er eftir eðli verkefna hver heldur utan
um þau og verkefnastýrir. Fram kom hjá viðmælendum að með því að útvista og vera með
aðkeypt verkefni er hægt að fá aðgang að fjölbreyttum sérfræðingum. Einn viðmælandi
lýsti því svona:
... að geta haldið úti svona fjölbreyttum kerfum krefst sérhæfingar .... krefst
[þess] að viðhalda þekkingu og viðhalda þjónustustigi. [Við erum að] kaupa
aðgang að sérfræðingum á öllum sviðum með því að gera þetta svona.

... kostirnir [eru] það miklir að ég get valið það að ég kaupi besta manninn ...
ef ég þarf ekki besta mann[inn] þá get ég fengið ódýrari mann, ef þetta er
verkefni sem ég hef ekki tíma í þá get ég keypt mann í þetta ... [þetta] gefur
okkur kost á að kaupa bestu menn[ina] í sínu fagi fyrir þau verkefni sem eru
þess eðlis.
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Auk þess að geta keypt aðgang að sérfræðingum á sínu sviði þá er nýting á mannskap
betri því að það er hægt að bæta við manskap eftir þörfum eða draga úr eftir verkefnum.
Viðmælendur voru sammála um að uppbygging á kerfissal með fullnægjandi öryggi
borgaði sig ekki út frá kostnaði og því betra að fara með miðlægan búnað í hýsingu. Það
kom einnig fram hjá viðmælanda að hann taldi það ekki borga sig að leigja vélbúnað af
birgja og er hann því keyptur.
Skýjavist er í notkun hjá viðmælanda en annar benti á mikilvægi þess að hafa stjórn á
hvaða skýjalausnir er verið að taka í notkun og nauðsyn þess að áhættumeta áður en það
eru settar upp slíkar launsir. Það kom einnig fram hjá viðmælanda að aukin krafa er um
stafræna þróun og er viðkomandi sveitarfélag að bæta við sig manneskju til að halda utan
um þau mál.
Hjá viðmælendum kom fram að almennt er ekki mikil samvinna á milli sveitarfélaga
þegar kemur að upplýsingatæknimálum en hún er þó til staðar á milli einstakra aðila í
einhverjum tilvikum. Viðmælendur voru sammála um að það mætti auka samvinnu á milli
sveitarfélaga í upplýsingatæknimálum. Eins og einn viðmælandi sagði varðandi samstarf
sveitarfélaga í upplýsingatæknimálum: „ … mér finnst alveg magnað að það skuli ekki vera
meira samstarf á milli sveitarfélaga.“ Kom fram að það væri á sumum öðrum sviðum mun
meira samstarf innan sveitarfélaganna.
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7 Tillögur til úrbóta
Það er mat rannsakanda eftir viðtöl við viðmælendur að Mosfellsbær hefur yfir að ráða
mikið af hæfu starfsfólki með góða þekkingu, að skynsemi hefur ráðið för í rekstri
upplýsingatæknimála og að vel sé farið með opinbert fé. Stækkandi bæjarfélag með aukin
umsvif ásamt frekari kröfum um stafræna vegferð, sem samræmast stefnu
Mosfellsbæjar, kalla á frekara utanumhald og meiri kröfur um heildaryfirsýn. Lagt er því
til að Mosfellsbær endurmeti hvort ástæða sé til að gera einhverjar áherslubreytingar á
núverandi fyrirkomulagi. Í þessu samhengi er lagt til að eftirfarandi atriði verði skoðuð
með hliðsjón að fræðilegri yfirferð því að rannsóknir sýna að þessi atriði skipta máli
varðandi árangur af útvistun upplýsingatæknimála:
➢ Gera útvistunarstefnu
Lagt er til að Mosfellsbær geri útvistunarstefnu þar sem stórum hluta af
upplýsingatæknirekstri sveitarfélagsins er útvistað. Mosfellsbær er með stefnu sem gildir
til 2027 og hún kemur inn á að nota upplýsingatæknina á snjallan máta. Mikilvægt er að
þessi vinna styðji við þá stefnu og komi með leiðir um hvernig upplýsingatæknirekstur
bæjarins geti stutt við þá stefnu og ytri kröfur, samanber að vera snjöll. Útvistunarstefnan
er leiðbeinandi í ákvörðunum og því væri hægt að styðjast við hana þegar kemur að
framkvæmd verkefna í upplýsingatæknirekstri og ákvörðun um útvistun.
➢ Miðlæg upplýsingatæknistjórnun
Fara þarf yfir núverandi skipulag og koma á stjórnun sem er með betri heildaryfirsýn og
utanumhald yfir upplýsingatæknimál allra eininga hjá Mosfellsbæ. Í öðrum
sveitarfélögum sem var rætt við þá var einhver með það hlutverk að halda utan um þessi
mál heildstætt hjá sveitarfélögunum. Í þessu fellst ekki endilega að breyta mikið
núverandi fyrirkomulagi heldur að hafa betri samhæfingu og samræmingu þar sem það á
við.

Hægt

væri

að

útbúa

sameiginlegan

vettvang

fyrir

allar

fjórar

upplýsingatæknieiningarnar til að vinna saman. Nýta ætti þá þekkingu sem er til staðar
eins og er gert í dag og vinna áfram með þá þekkingu sem er til staðar samanber hjá
tæknihópnum og kerfisstjórum enda hefur komið fram að það eru fólgin verðmæti í
þekkingu starfsfólks. Slík stjórnun getur hjálpað til við að halda utan um framþróun
upplýsingakerfa og mögulega samnýtingu auðlinda.
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➢ Samninga- og samskiptastjórnun
Mikilvægt er að taka strax fram að ekki kom annað fram heldur en að núverandi
samningar séu góðir og fullnægja öllum kröfum vel. Samningagrunnar eru yfirleitt komnir
frá birgjum sem er eðlilegt þar sem varan er þeirra. Lagt er því til að þegar er verið að gera
samninga um útvistun í upplýsingatækni að til séu leiðbeiningar eða gátlistar með atriðum
sem þarf að hafa í huga við samningagerð við útvistunaraðila út frá áhættuflokki gagna
og stefnu Mosfellsbæjar í upplýsingatæknimálum. Með því er tryggt að farið sé yfir að
þeir innihaldi ákvæði eftir því sem við á með skilyrðum Mosfellsbæjar og uppfylli þær
kröfur sem eru gerðar en þær geta verið mismunandi eftir eðli verkefna.
Grunnur að útvistunarsambandinu er samningurinn á milli aðila og þarf hann því að
vera vel gerður. Með góðu vali á birgja sem samstarfsaðila og markvissri
samskiptastjórnun er hægt að tryggja góðan samstarfsgrundvöll til hagsbóta fyrir báða
aðila (e. win-win) og byggja traust sem er mikilvægt fyrir árangursríka útvistun.
Hugmyndin er að ná sameiginlegum skilningi á markmiðum, væntingum og ábyrgð aðila.
Þar sem Mosfellsbær er með marga birgja og beina stjórnun birgja í rekstri
upplýsingakerfa frá fjórum einingum að einhverju leyti (mögulega fleiri því ákveðnir aðilar
sjá um ákveðin kerfi) þá er mikilvægt að huga vel að stjórnun birgjasambanda. Þetta er
gert til að ná sem mestum ávinningi varðandi heildarkostnað, samskipti þeirra á milli,
samræmingu og stærðarhagkvæmni þar sem það á við. Auk þess að nýta sem best
persónuleg tengsl hjá einstaka einingum Mosfellsbæjar við birgja. Upplýsingaflæði og
þekkingarmiðlun eru mikilvæg atriði upp á að skapa traust á milli aðila. Í þessari rannsókn
var ekki gerð sérstök greining á birgjasamböndum og kom ekki almennt fram annað en að
þau væru góð.
Fram kom í samtölum við nokkra viðmælendur að sveitarfélög mættu auka samtal og
upplýsingaflæði sín á milli varðandi upplýsingatækni. Það gæti verið góð hugmynd og til
hagsbóta fyrir sveitarfélögin að fá ráð hvert frá öðru, að deila reynslusögum sín á milli og
mögulega finna nýja samvinnufleti sem gætu verið öllum til hagsbóta. Hröð þróun
upplýsingatækni gerir enn frekari kröfur á sveitarfélög að fara í stafræna vegferð og gæti
slík samvinna hjálpað sveitarfélögum í henni.

48

8 Umræða
Markmiðið með rannsókninni var að kanna stöðu útvistunar upplýsingatæknimála hjá
sveitarfélögum með áherslu á Mosfellsbæ. Farið var yfir þróun upplýsingtæknimála og
útvistunar, kröfur til sveitarfélaga og aðra áhrifaþætti sem skipta máli þegar
heildarmyndin er skoðuð og ákvarðanir eru teknar.
Mosfellsbær er ekki með neina formlega upplýsingatæknistefnu en í núverandi stefnu
bæjarins kemur fram að til að veita þjónustu sem er skilvirk og aðgengileg fyrir alla þá sé
upplýsingatækni nýtt með snjöllum hætti. Með þessu er átt við að bjóða upp á rafræna
þjónustu sem fyrsta valkost og með því auka þar með aðgengi og afgreiðsluhraða
(Mosfellsbær, 2019). Þetta samræmist mjög vel þeirri stafrænu umbyltinu sem á sér stað
samkvæmt Crowley, Carcary, Doherty og Conway (2017) og því sem er að gerast almennt
hjá öðrum stofnunum á Íslandi samanber áherslur verkefnastofu um stafrænt Ísland á
vegum Fjármála- og efnahagsráðuneytisins og í stefnumörkun Sambands íslenskra
sveitarfélaga 2018-2022.
Fyrri rannsóknarspurningin er: Hvernig er skipulag upplýsingatæknimála hjá
Mosfellsbæ? Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að Mosfellsbær er að útvista
umtalsverðum hluta af upplýsingatæknirekstri sínum. Fram kom að reksturinn gengur
ágætlega og að almennt er ánægja með fyrirkomulagið á bæjarskrifstofunum þar sem allri
tölvuþjónustu er útvistað. Fræðslusviðið er síðan með allt aðra nálgun þar sem
kerfisstjórar sjá um þrjár mismunandi einingar og er lítil útvistun hjá þeim í daglegum
reksti. Nokkrar ástæður virðast vera fyrir þessu skipulagi en þær eru meðal annars ólíkar
þarfir notenda, önnur kerfi, aðskilnaður fjárhags, hröð uppbygging og þörf fyrir átak í
uppbyggingu tækniumhverfis skólanna. Það kom einnig fram að ánægja er með vinnu
kerfisstjóra og nálægð þeirra við umhverfi sitt.

Bæjarskrifstofurnar eru með það sem flokkast samkvæmt Dibbern o.fl. (2004) undir
heildarútvistun þar sem útvistunarhlutfall þeirra er yfir 80% á meðan einingarnar þrjár á
fræðslusviðinu útvista litlu en myndu flokkast undir að vera með útvistun að hluta til í
sinni starfsemi, sjá töflu 5.
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Tafla 5. Tegund útvistunar hjá Mosfellsbæ

UT eining

Stig útvistunar

Ytri birgjar

Bæjarskrifstofur

Allt
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Fræðslusvið

Valið

Útvistun að hluta

Í innkaupum á upplýsingatæknilausnum og útvistun þá byggir Mosfellsbær á margra
birgja módeli með beinni stjórnun birgjasambanda (Dibbern o.fl., 2004; Su og Levina,
2011). Það eru lausnir teknar frá mörgum birgjum þó að samstarf við þá sé mismikið og
samband missterkt. Þetta módel krefst utanumhalds og stjórnunar (Su og Levina, 2011).
Innkaup og stjórnun þeirra fer fram hjá öllum fjórum upplýsingatæknieiningum
Mosfellsbæjar með mismunandi birgjum innan þess innkauparamma sem Mosfellsbær
starfar eftir. Á mynd 3 má sjá skipulag upplýsingatæknimála og sambandið myndrænt en
fjöldi birgja og skýjalausna er ekki nákvæmur enda var það ekki greint og ekki heldur
einstaka sambönd og tengsl við birgja.

Mynd 3. Skipulag hjá Mosfellsbæ og samband við birgja

Þrátt fyrir að bæjarskrifstofurnar eru með meira samband við einn birgja þá er það
metið hverju sinni hvar eigi að kaupa vöruna, hjá viðkomandi meginbirgja eða leita til
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annarra aðila. Hentugasta varan er valin hverju sinni út frá verðum og gæðum og á það
að stuðla að meiri samkeppni á milli aðila (Wiener og Saunders, 2014). Áhættunni er líka
þar með dreift með því að hafa fleiri birgja og minni hætta á að verða háður einum
útvistunaraðila (Su og Levina, 2011). Þetta líkan krefst hins vegar meira utanumhalds og
stjórnunar af hálfu bæjarins því að það þarf að samræma aðgerðir á milli birgja og getur
lítil samvinna verið á milli þeirra. Fram kom einmitt að það hafa komið upp mál sem hafa
ekki gengið alveg nógu vel á milli birgja. Ef útvistuð lausn krefst þess að það vinni fleiri en
einn birgir saman þá þarf að reikna inn í verðið á útvistaðri lausn heildarkostnað við þá
samvinnu og tímann við utanumhaldið á þeim samskiptum í stað þess að versla við sama
birgja (Su og Levina, 2011). Það er verið að varpa mikilli ábyrgð á birgja varðandi daglegan
rekstur kerfa og utanumhald en ábyrgð hjá birgjanum er samt sem áður einungis á þeim
hluta sem viðkomandi birgir er með. Þegar lausnir frá mismunandi birgjum þurfa að vinna
saman en gera það ekki sem skildi þá er alltaf hætta á að aðilarnir bendi hver á annan eða
að samvinnan þeirra á milli er ekki eins og best er á kosið. Meiri stýring verkefna og að
gera ráð fyrir þessum samskiptum í samningum gæti hjálpað til hér (Wiener og Saunders,
2014, Lacity, Khan og Willcocks, 2009; Chen, 2002).
Ekki er til formlegt skipulag fyrir upplýsingatæknimál hjá Mosfellsbæ en eftir þessa
rannsókn þá setur höfundur hér fram einfalda mynd af skipulagi upplýsingatæknirekstrar
eins og hún birtist honum, sjá mynd 4.

Mynd 4. Skipulag upplýsingatæknirekstrar
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Mögulegt er að uppbyggingin hjá Mosfellsbæ hafi að einhverju leyti þróast með
þessum hætti þar sem ekki er til hlutverk upplýsingatæknistjóra hjá bænum sem ber
heildarábyrgð á upplýsingatæknimálum allra stofnana. Hröð uppbygging hjá
fræðslusviðinu hefur ef til vill kallað á framkvæmdaraðila sem bera ábyrgð á að leiða
innleiðingu og uppbyggingu á tækniumhverfi skólanna. Auk þess að koma á þjónustu í
nærumhverfinu

hjá

skólunum.

Kerfisstjórarnir

á

fræðslusviðinu

eru

þessir

framkvæmdaraðilar.
Vert að skoða með meiri samhæfingu á milli upplýsingatæknieininga hjá Mosfellsbæ
hvort sérhæfðari þekking í einni einingu geti stutt við aðra og því nýti sveitarfélagið betur
þekkinguna sem er til staðar. Í dag er starfandi tæknihópur á bæjarskrifstofunum með
sérhæfingu á ýmsum málum eins og vefrekstri og gögnum en ekki grunnrekstri
upplýsingakerfa enda er þeim hluta útvistað. Hugsanlega mætti mynda annan tæknihóp
hjá sveitarfélaginu sem fjallar um grunnrekstur upplýsingatækni hjá sveitarfélaginu þvert
á einingarnar fjórar. Með því þyrfti ekki að breyta miklu varðandi núverandi fyrirkomulag
en það gæti styrkt allar einingar. Í þeim hópi væri hægt að ákveða hvað á að vinna
sameiginlega í upplýsingatæknirekstri bæjarfélagsins og það myndi jafnframt auka
upplýsingaflæði á milli eininga og nýtingu þekkingar sem er til staðar hjá bænum (Qi og
Chau, 2013). Auk þess myndi það styrkja innanhússþekkingu og lærdóm en jafnframt yrði
betra aðgengi að ytri sérfræðingum fyrir allar einingar. Cordella og Willcocks (2009) segja
að líkan sem er með bland af innanhússþekkingu en jafnframt aðgengi að
sérfræðiþekkingu henti vel opinberum aðilum.

Til að svara seinni rannsóknarspurningunni um hvort að útvistun upplýsingatækni sé
vænlegur kostur þá er ágætt að byrja á að taka saman fyrirliggjandi upplýsingar um
ástæður og stöðu útvistunar hjá Mosfellsbæ.
Helsta ástæða þess að Mosfellsbær er að útvista upplýsingatækni er til að hafa aðgang
að sérfræðiþekkingu á ýmsum sviðum upplýsingatækninnar. Einnig er hægt að bæta við
sérfræðingum eftir þörfum út frá verkefnum eða draga saman ef við á. Þetta er í samræmi
við það sem hefur komið fram í öðrum rannsóknum (Lacity, Khan og Willcocks, 2009).
Þegar kemur að vali á lausn og birgja þá er fyrst horft til þess að boðin lausn uppfylli kröfur
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sem eru gerðar og gæði en í framhaldi af því ræður verð. Verðþátturinn skiptir því alltaf
miklu máli eftir að kröfur hafa verið uppfylltar og samræmist það fyrri rannsóknum þar
sem lægri kostnaður er oft nefndur sem ástæða útvistunar (Lacity, Khan og Willcocks,
2009; Alexander, 2002). Þetta virðist eiga við hjá öllum sveitarfélögunum, það er að segja
að á eftir aðgengi að sérfræðiþekkingu þá er það kostnaður sem skiptir máli. Kröfur og
áherslur sveitarfélaga eru ólíkar og því er erfitt að bera saman upplýsingatæknikostnað
hjá sveitarfélögum. Sum þeirra eru að fjárfesta mikið í ákveðnum þáttum eins og
spjaldtölvuvæðingu, netuppbyggingu eða stafrænni þróun á meðan önnur eru með aðrar
áherslur. Hlutfall vinnuframlags starfsmanna í upplýsingatækni getur einnig verið
mismunandi og þar með hlutur upplýsingatækni í innri launakostnaði.
Þegar horft er á útvistun hjá sveitarfélögum á Íslandi almennt þá virðast þau öll vera
að útvista að einhverju leyti þáttum í upplýsingatækni í rekstri sínum. En það er mjög
mismunandi hvort þau eru með útvistun að hluta eða í heildarútvistun með sitt umhverfi.
Þróunin er heldur ekki að leiða þau í ákveðna átt hvað þetta varðar því dæmi er um að
sveitarfélag hafi verið að færa sig úr heildarútvistun í útvistun að hluta með því að innvista
meira en einnig að sveitarfélag sé að færa sig í heildarútvistun með því að bjóða út allan
sinn upplýsingatæknirekstur heildstætt og vera þá með aðalbirgja. Útvistun virðist
almennt vera komin til að vera í einhverri mynd hjá sveitarfélögum á Íslandi enda hefur
útvistun upplýsingatækni aukist mjög síðustu áratugina og fest sig almennt í sessi sem
valkostur í stjórnunarlegum ákvörðunum hjá fyrirtækjum og stofnunum (Lacity, Khan,
Yan, Willcocks, 2010; Gonzalez, Gasco, Llopis, 2006; Crowley, Carcary, Doherty, Conway,
2017).
Breytingar í ytra umhverfi sveitarfélaga virðast ekki hafa haft nein merkjanleg áhrif á
það hvort þau útvista eða ekki en þau hafa mörg fært sig í nýlegri form útvistunar eins og
skýjavist og er það í samræmi við þróunina almennt (Johansson og Muhic, 2017).
Stafræna umbyltingin sem fjallað er um kallar á meiri þróunar- og nýsköpunarvinnu og
því er þörf á að sveitarfélög hugi að því út frá þekkingu og hvað er best til árangurs
(Crowley, Carcary, Doherty og Conway, 2017). Ákveða þarf hvaða þekkingu og kunnáttu
á að hafa innanhúss fyrir þessa vegferð og hvaða þekkingu á að fá utan frá með útvistun
því að ljóst er að það er ekki hægt að vera sérfræðingur í öllu. Einnig þarf að ákveða
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hvernig samvinna og þekkingarmiðlun á að vera við ytri aðila til að reynsla og lærdómur
flæði á milli til hagsbóta fyrir alla.
Fram kom í fræðilega kaflanum um útvistun og þekkingu að hægt er að hraða
nýsköpun með því að útvista og kaupa sérfræðiþekkingu en standa þarf vel að málum svo
að þekking og lærdómur haldist hjá stofnuninni (Edvardsson og Durst, 2019).
Útvistun upplýsingatækni getur hjálpað fyrirtækjum og stofnunum í rekstri sínum og
hefur vöxtur útvistunar upplýsingatækni og jákvæð útkoma í meirihluta tilvika sýnt fram
á það (Lacity, Khan og Willcocks, 2009). Hægt er styrkja við reksturinn með útvistun og fá
inn þekkingu og aðföng sem ekki er alltaf hægt að hafa innanhúss út frá fjölbreytileika
tækninnar og mismunandi þekkingarsviðum. Einnig hefur verið farið yfir að áhætturnar
eru margar og ef ekki er rétt staðið að útvistun þá getur hún misst marks og útkoman
jafnvel orðið verri heldur en ef ekki hefði verið farið í útvistun (Lacity, Khan og Willcocks,
2009). Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að ákveða og hafa skýr markmið um hverju á að
ná fram með útvistuninni, af hverju er verið að útvista, hvernig á fyrirkomulagið að vera
og hvernig er best að standa að því. Tryggja þarf að umgjörð svo sem samningar og
stjórnunarlegt utanumhald styðji við útvistun upplýsingatækni til að auka líkur á góðum
árangri (Gantman, 2011). Áskoranir og kröfur í umhverfinu svo sem varðandi stafrænar
lausnir hafa verið að vaxa og mikilvægt er fyrir stjórnendur að meta hvaða leiðir eru bestar
fyrir starfsemina (Crowley, Carcary, Doherty og Conway, 2017). Stjórnendur þurfa að
spyrja sig, með hvaða innanhúsþekkingu og færni styrki ég mína stofnun og hvernig nýti
ég mér tiltæka þekkingu hjá öðrum (Edvardsson og Durst, 2019). Í hvaða innviðum á ég
að fjárfesta og hvaða innviðum ætla ég að fá aðgang að hjá ytri aðilum? Hvernig nýti ég
nýjar lausnir og aukið framboð, hvað hentar að vera með í skýinu og hvað gengur ekki að
hafa í skýinu (Fjármála og efnahagsráðuneytið, 2019)? Leiðinar eru margar og þarf hver
og ein skipulagseining að finna út hvað hentar fyrir sína starfsemi en mikilvægt er að taka
upplýsta og stefnumarkandi ákvörðun.
Niðurstaðan er að útvistun upplýsingatækni er vænlegur kostur fyrir Mosfellsbæ óháð
því hversu miklum hluta upplýsingatækni Mosfellsbær ákveður að útvista. Til að útvistun
sé sem árangursríkust og hvernig er best að standa að henni út frá fyrirliggjandi
upplýsingum getur verið rétt að skoða tillögur til úrbóta sem lagaðar voru fram hér. Hafa
skal í huga að það er ánægja með núverandi fyrirkomulag að mörgu leyti og þarfirnar eru
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ólíkar innan sveitarfélagsins. Því ætti mögulega að horfa áfram til þess að vera með
útvistun að hluta til með nýtingu á innanhússþekkingu í bland við utanaðkomandi
þekkingu. Nýta það sem vel gengur en skoða hvort það sé þörf á að gera einhverjar
áherslubreytingar.

8.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum
Alhæfingargildi þessarar rannsóknar er ekki mikið þar sem um eigindlega rannsókn er að
ræða og viðmælendur ekki margir auk þess sem hópurinn sem talað var við er frekar
einsleitur og hefði það aukið gildi rannsóknarinnar að ræða við fleiri hópa. Efnið var einnig
nokkuð víðtækt og hefði hugsanlega mátt afmarka rannsóknina enn frekar og hugtök sem
notuð voru.
Framlag rannsóknarinnar er viðbót við fáar rannsóknir á útvistun upplýsingatækni á
Íslandi hjá opinberum aðilum. Jafnframt styður rannsóknin við ýmis atriði fyrri rannsókna
og kenningar varðandi útvistun upplýsingatækni. Rannsóknin sýnir einnig að stofnanir
laga sig að nýjum útvistunarlíkönum og kröfum en hætta ekki að útvista.
Það eru fjölmörg áhugaverð ransóknarverkefni sem áhugavert væri að skoða í
framhaldi af þessari rannsókn. Til að dýpka skilning á stöðu útvistunar upplýsingatækni
hjá sveitafélögum á Íslandi væri hægt að gera könnun sem nær til allra sveitarfélaga á
Íslandi. Eru áherslur ólíkar út frá stærð eða landfræðilegum atriðum hjá sveitarfélögum?
Hvernig er staða sveitarfélaga í stafrænni vegferð og væri hægt að auka samvinnu þeirra
á milli? Nýrri útvistunarlíkön eru lítið rannsökuð á Íslandi. Skýjavistun er orðið nokkuð
gamalt hugtak og vörurnar víða orðnar nokkuð staðlaðar og algengar. Hvernig er
umfangið og eru stofnanir að fara í gegnum áhættumat? Áhugavert væri að rannsaka
þetta svið betur.
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9 Lokaorð
Útvistun upplýsingatækni hefur vaxið og fest sig í sessi frá því að hún kom til sögunnar
bæði fræðilega og í stjórnun og rekstri fyrirtækja og stofnana. Miklar breytingar hafa orðið
í ytra umhverfi stofnana og var markmiðið með verkefninu að draga saman helstu atriði
varðandi útvistun upplýsingatækni, þróun í umhverfinu og kröfur til sveitarfélaga í
upplýsingatæknimálum. Núverandi skipulag upplýsingatæknimála hjá Mosfellsbæ var
skoðað og mat lagt á það hvort útvistun væri vænlegur kostur fyrir sveitarfélagið.
Ritgerð þessi tekur vel á helstu þáttum útvistunar upplýsingatækni með áherslu á
opinbera aðila þó að hún einskorðist ekki að fullu leyti við þá og ætti því að vera gott yfirlit
yfir efnið án þess þó að vera tæmandi. Farið var yfir þróun í upplýsingatækni og útvistun
ásamt því að skoða breytingar í ytra umhverfi sveitarfélaga og áherslur hins opinbera í
stafrænum heimi.
Til að kanna stöðuna hjá Mosfellsbæ var gerð tilviksrannsókn þar sem efnið var tengt
saman við raundæmi og mat lagt á stöðuna út frá fyrirliggjandi gögnum. Gerð var
eigindleg rannsókn með djúpviðtölum ásamt víðtækri gagnaöflun til að svara
rannsóknarspurningunum.
Niðurstöðurnar gefa til kynna að útvistun upplýsingatækni er komin til að vera óháð
breytingum í ytra umhverfi og hraðrar þróunar í tækni. Valmöguleikar á því hvernig staðið
er að útvistun upplýsingatækni eru margir og óháð því hvaða leið er valin þá er mikilvægt
að vanda til verka því að áhættur eru til staðar. Mosfellsbær er með bæjarskrifstofurnar
og tengd svið í heildarútvistun á upplýsingatækni en fræðslusviðið er að útvista litlu en
flokkast undir að vera að útvista að hluta. Sveitarfélagið er í margra birgja módeli þó að
sterkari tengsl séu við ákveðna birgja. Almennt eru önnur sveitarfélög annaðhvort í
heildarútvistun eða með innvistun og útvista þá hluta af sínum upplýsingatæknirekstri.
Það er vænlegur kostur í rekstri upplýsingakerfa hjá Mosfellsbæ að útvista en mikilvægt
er að ákveða að hversu miklu leyti og hvernig skal staðið að því.
Er það von höfundar að efnið sé í senn að einhverju leyti fræðandi og hagnýtt fyrir
Mosfellsbæ og aðrar stofnanir eftir því sem við á.
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Viðauki – Spurningalisti
Opnunarspurningar
1. Hvað ertu búin að starfa lengi hjá sveitarfélaginu?
2. Getur þú sagt mér stuttlega frá starfssviði þínu og hvernig upplýsingatækni hefur
áhrif á þitt starf?
Núverandi staða
3. Getur þú sagt mér í stuttu máli hvernig upplýsingatæknimálum er háttað í dag í þínu
vinnuumhverfi ?
• Hvað þarf að þjónusta?
• Hvar liggur ábyrgð á rekstri tölvukerfa?
• Er mismunur á milli stofnana hvernig stöðu í upplýsingatæknimálum er háttað?
4. Er almennt rekstur upplýsingakerfa sjálfstæður hjá hverju sviði eða sameiginlegur
hjá bænum? (fá lýsingu)
• Sinnt hjá hverri stofnun fyrir sig
• Innvistað (miðlægt/sameiginlegt hjá bænum)
• Útvistað/aðkeypt:
o Lítið /ekkert (0-20%)
o Aðkeypt/útvistað að hluta til (20%-80%)
o Mikið/að fullu (80%-100%)
Notendaþjónusta (útstöðvar, fundarbúnaður, notendahjálp, prentarar, símtæki
osfrv.)
5. Hvernig er notendaþjónustu háttað ?
• Sinnt hjá hverri stofnun fyrir sig
• Innvistað (miðlægt/sameiginlegt hjá bænum)
• Útvistað
o Lítið /ekkert (0-20%)
o Aðkeypt að hluta til (20%-80%)
o Mikið/að fullu (80%-100%)
6. Hvert leitar þú varðandi aðstoð og ráð varðandi tölvubúnað? Hvert er almennt leitað
varðandi aðstoð? Er fyrst eða alfarið skoðað innanhúss eða er leitað beint í ytri
aðila?
7. Eru útstöðvar uppfærðar og endurnýjaðar reglulega og hver hefur frumkvæði af því?
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8. Er ánægja með núverandi rekstur og þjónustu, það er að segja gengur vel eða er
eitthvað sem mætti betur fara ?
• Hvernig er þekking og þjónusta?
Miðlæg grunnþjónusta (netþjónar, netbúnaður, póstkerfi osfr.)
9. Sjálfstætt hjá hverju sviði eða sameiginlegt hjá bænum?
• Útvistað/aðkeypt:
o Lítið /ekkert (0-20%)
o Aðkeypt að hluta til (20%-80%)
o Mikið/að fullu (80%-100%)
10. Hvert er fyrst leitað varðandi þjónusturof eða aðstoð ? Það er að segja er þetta fyrst
eða alfarið skoðað innanhúss eða er leitað beint í ytri aðila?
11. Eru miðlægur búnaður uppfærður reglulega og hver ber ábyrgð á því ?
12. Hvert er leitað varðandi innkaup og breytingar á búnaði og hvað liggur frumkvæði
vaðandi það?
13. Er ánægja með núverandi rekstur og þjónustu, það er að segja gengur vel eða er
eitthvað sem mætti betur fara ?
• Hvernig er þekking og þjónusta?
Sérkefi og hugbúnaðarlausnir (t.d sértækur hugbúnaður sem er ekki notaður almennt
hjá bænum heldur hjá ákveðnum sviðum)
14. Sjálfstætt hjá hverju sviði eða sameiginlegt hjá bænum?
• Útvistað
o Lítið /ekkert (0-20%)
o Aðkeypt að hluta til (20%-80%)
o Mikið/að fullu (80%-100%)
15. Hvert er fyrst leitað varðandi þjónustu eða aðstoð ? Það er að segja er þetta fyrst
eða alfarið skoðað innanhúss eða er leitað beint í ytri aðila?
16. Eru lausnir uppfærðar reglulega og hver ber ábyrgð á því ?
17. Er ánægja með núverandi rekstur og þjónustu, það er að segja gengur vel eða er
eitthvað sem mætti betur fara ?
18. Hvernig er þekking og þjónusta?
19. Hvernig er staða á skjölun á upplýsingakerfum bæjarins ?

Öryggi og aðgengileiki gagna
20. Telur þú að rekstur upplýsingakerfa samræmist persónuverndarstefnu bæjarins ?
21. Hvernig er verið að uppfylla öryggiskröfur, t.d. hvernig er staðið að uppfærslum á
búnaði, er allur búnaður uppfærður?
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22. Hvernig er geymslu og eyðingu gagna háttað (er verið að afrita og taka til í gögnum)?
23. Hver hefur aðgang að gögnum (er verið að aðgangsstýra) og eru til reglur varðandi
aðgengi?
24. Eru til samningar við útvistunaraðila og tilgreind ábyrgð í þeim?
• Eru stöðluð atriði í þeim ? (uppsögn, keðjuútvistun osfr.)
25. Hvernig er staðið að vali á útvistunaraðila?
• Er samband traust?
Tæknileg geta / Þekking
26. Hvernig er nýsköpun eða nýjum verkefnum og framþróun háttað? Getur þú nefnt
dæmi?
27. Hvernig telur þú að Mosfellsbær sé stakk búin fyrir stafræna vegferð og
sjálfvirknivæðingu? (Nýsköpun)
28. Hvernig er sérfræðiþekking hjá starfsmönnum Mosfellsbæjar til að þjónusta,
viðhalda og þróa upplýsingakerfi bæjarins?
29. Hafa starfsmenn og tölvumenn bæjarins aðgang að góðri sérfræðiþekkingu til að
sinna vel starfi sínu.
Kostnaður / virðisauki
30. Er verið að samnýta mannauð í innkaup, rekstur og aðgang að þekkingu
upplýsigakerfa þar sem það á við?
31. Er þekkt stærð hversu mikið Mosfellsbær er að fjárfesta í upplýsingatækni og rekstri.
• Er yfirsýn yfir ólíkar deildir og er kostnaður bókaður eins?
• Hvaða mælikvarða er best að nota varðandi kostnað á rekstri upplýsingakerfa?
o til samanburðar við önnur sveitarfélög, út frá fjölda útstöðva,
starfsmannafjölda bæjarins eða fjölda íbúa?
32. Telur þú að það sé hagkvæmara og meiri ávinningur af því að sinna verkum
innanhúss eða fá aðkeypta þjónustu? Hefur þetta verið metið?

Þjónusta
33. Er vitað hvort það sé ánægja með núverandi fyrirkomulag hjá starfsmönnum
sveitafélagsins og íbúum?
34. Hvernir eru helstu styrkleikar/kostir við núverandi fyrirkomulag?
35. Eru einhver atriði sem eru ekki að ganga vel eða þarf að laga í núverandi
fyrirkoulegi?
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Annað:
36. Er núverandi fyrirkomulag tilkomið vegna stefnu eða sjálfsprottið?
Leita eftir svörum við ástæðum fyrir núverandi fyrirkomulagi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aðgangur að sérfræðiþekkingu
Kostnaður (er ódýrara eða dýrara að útvista)
Aukinn þjónustu
Nýjungar og framþróun
Öryggi
Lágmörkun fjárfestinga
Einfaldari mannauðsrekstur
Kjarnahæfni/lykilgeta
Stærðarhagkvæmni
Ábyrgð
Lærdómur
Annað.. Pólitík?

37. Er eitthvað sem þér finnst að sveitarfélagið gæti gert betur eða þurfa að bæta sig í
upplýsingatæknimálum ?
38. Finnst þér líklega að breytingar í ytra umhverfi s.s. skýjaþjónustur, breytingar á
persónuverndarlögum, sjálvirknivæðing og aukning í stafrænu umhverfi hafi haft
áhrif á ákvörðun um núverandi fyrirkomulag eða mun hafa það í nánustu framtíð?
39. Er einhver með það hlutvert að halda utan um verkefnastýringu / samninga osfrv. ?
40. Er eitthvað annað sem ég hefði átt að spyrja um eða sem þú vilt koma á framfæri?
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