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Abstract 

In the beginning of this project the main purpose was to look at the merits and 

demerits for a community like the municipality Garður to increase e-

governance. While working on this project it came clear that the subject was 

too broad and therefore it was changed to: Creating an action plan for the 

municipality of Garður in increasing its e-governance. A cost analysis will be 

conducted. 

E-governance will be discussed generally as well the strategy of the 

Icelandic government on the issue will be described. The aims and goals of the 

municipalities that launched the projects Sunnan3 and Virkjum alla will be 

looked up on as well as an analysis of the current situation. A brief look will 

be taken on the aims and goals of the municipality of Garðabær and there 

website Minn Garðabær. The individuals that managed the project were 

interviewed. The cost of increasing e-governance of the municipality of 

Garður will be analyzed as well as the benefits of it. Next steps in the process 

of increasing electronic services for the residents of the municipality will be 

introduced and suggestions for improvement provided based on the learning of 

previous projects.  

Keywords 

Management, administration, data keeping, electronic, municipality 
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Ástþórsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu. Einnig vil ég þakka leibeinanda 

mínum fyrir gagnrýni og aðstoð. 

Að lokum vil ég þakka manninum mínum Ástþóri Bjarna Sigurðssyni og 

fjölskyldu minni fyrir stuðning í náminu en án þeirra hefði mér ekki tekist 
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„Njóttu dagsins í dag því þú veist aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti 

sér“. 
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Útdráttur 

Markmiðið með þessu verkefni í upphafi var að kanna kosti þess og galla fyrir 

sveitarfélag eins og Sveitarfélagið Garð að innleiða aukna rafræna stjórnsýslu 

og gagnavörslu. Við vinnu að gerð skýrslunnar kom í ljós að það var full 

víðfemt og var því markmið rannskóknarspurningar breytt í gerð 

aðgerðaráætlunar fyrir sveitarfélagið Garð um aukna rafræna stjórnsýslu. Gerð 

verður kostnaðargreining vegna aukinnar innleiðingarinnar.  

Fjallað er almennt um rafræna stjórnsýslu, skoðuð stefna íslenska ríkisins í 

þeim málum og staða rafrænnar stjórnsýlu á Íslandi. Markmið og stefna 

sveitarfélaganna sem stóðu að Sunnan3 og Virkjum alla skoðuð og eins eru 

skoðuð markmið og stefna þjónustutorgs Garðabærar sem nefnist „Minn 

Garðabær“. Viðtöl eru tekin við aðila sem stóðu að þessum verkefnum og 

höfðu umsjón með þeim. Kostnaður við innleiðingu aukinnar rafrænnar 

þjónustu er skoðaður og ávinningur þess einnig. Farið er yfir næstu skref 

sveitarfélagsins til að auka rafræna þjónustu við íbúana og komið með tillögur 

meðal annars um það sem læra má af þeim sveitarfélögum sem skoðuð eru. 

 

Lykilorð:  

Stjórnun, stjórnsýsla, gagnavarsla, rafræn, sveitarfélög 
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Inngangur 

Kjarninn í þjónustu og þekkingarþjóðfélagi er fólginn í samskiptum. Í dag er 

mögulegt að veita hverjum viðskiptavini þjónustu sniðna að hans þörfum og á 

hagkvæman hátt. Ávinningur viðskiptavinarins og viðskiptatryggðin er í 

fyrirrúmi. Auðvelt er að sérsníða ávinning að hverjum og einum með greiðari 

upplýsingamiðlun og meiri þekkingu á þörfum og óskum hvers og eins 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003, bls. 47). 

Upplýsingar eru grundvöllur allrar stjórnsýslu. Upplýsingar lýsa 

ákvarðanatöku og framvindu mála bæði stórra og smárra allt frá málefnum 

stríðs og friðar að sorphirðu. Síðasta áratug hefur kerfisþróun í 

upplýsingaöflun hjá hinu opinbera, hin svokallaða rafræna stjórnsýsla orðið 

langt umfram það sem búist var við. Mikið hefur verið gert út 

upplýsingasöfnun og samskiptatækni á undanförnum árum sem lausn á öllu, 

allt frá stífri afturhaldssamri gerð stjórnsýslunnar til slakrar þátttöku í lýðræði. 

Hingað til hefur þó allt of mikið verið einblínt á tæknina og möguleika hennar 

en gleymst að hugsa um upplýsingaflæðið (Schönberger og Lazer, 2007, bls. 

1). 

Sveitarfélagið Garður hefur tileinkað sér rafræna stjórnsýslu að nokkru leyti 

en þó ekki nýtt sér nærri alla þá möguleika sem í boði eru. Sveitarfélagið hefur 

heimasíðu sem er uppfærð reglulega með fréttum úr bæjarfélaginu og tenglum 

inná aðrar stofnanir sveitarfélagsins eins og til dæmis skólann, leikskólann, 

íþróttamiðstöðina og fleira. Á heimasíðu sveitarfélagsins er hægt að nálgast 

málefnaskrá bæjarstjórnar, upplýsingar um félagslega þjónustu, jafnframt því 

sem hægt er að sækja sér hin ýmsu eyðublöð til útprentunar og fylla út 

atvinnuumsókn og umsóknir um styrki. Aðgangur er að fundargerðum flestra 

nefnda. 

Skýrsluhöfundur hefur unnið við gagnavörslu hjá Sveitarfélaginu Garði 

síðastliðin þrjú ár og meðal annars unnið að því að færa gagnavörslu 

sveitarfélagsins í rafrænt form. Við þá vinnu og við það að sjá möguleikana 
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sem í boði eru fyrir sveitarfélagið vaknaði áhugi á að skoða möguleikana á 

aukinni rafrænni stjórnsýslu innan sveitarfélagsins. 

Verkefni þetta er lokaverkefni við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri. 

Verkefnið er unnið á tímabilinu janúar til maí 2010. Markmiðið með þessu 

verkefni í upphafi var að kanna kosti þess og galla fyrir sveitarfélag eins og 

Sveitarfélagið Garð að innleiða aukna rafræna stjórnsýslu og gagnavörslu. Við 

vinnu að gerð skýrslunnar kom í ljós að það var full víðfemt og var því 

markmiði rannskóknarspurningar breytt í gerð aðgerðaráætlunar fyrir 

sveitarfélagið Garð.  

Skoðaðir verða kostir og gallar rafrænnar stjórnsýslu út frá reynslu þeirra 

sveitarfélaga sem tekið hafa upp rafræna stjórnsýslu. Kannaður verður 

kostnaður sem hlýst af aukinni innleiðingu og agerðaráætlunin kynnt. Að 

lokum verður gerð kostnaðargreining vegna innleiðingarinnar. 

Í upphaf skýrslunnar er rafræn stjórnsýsla skilgreind almennt skoðað hvaða 

kröfur almenningur verður að uppfylla til að geta nýtt sér þá þjónustu sem 

rafræn stjórnsýsla býður upp á og staða almennings á Íslandi í tölvu- og 

netnotkun könnuð. Síðan er staða rafrænnar stjórnsýslu á Íslandi skoðuð. 

Í kafla tvö er fjallað um aðferðafræðina sem beytt er við gerð skýrslunnar 

og spurningar sem lagðar voru fyrir viðmælendur tíundaðar. 

Í þriðja kafla er fjallað um verkefnið rafrænt samfélag en það var hluti af 

Stefnumótandi áætlun um byggðamál fyrir árin 2002 – 2005 sem ætlað var að 

styrkja sveitarfélög á landsbyggðinni. Skoðuð voru markmið þeirra 

sveitarfélaga sem tóku þátt í verkefninu og hvernig til tókst. Jafnframt voru 

markmið og framkvæmd verkefnisins Minn Garðabær skoðuð en það var sett í 

framkvæmd á svipuðum tíma 

Fjórði kafli fjallar um aðgerðaráætlun fyrir Sveitarfélagið Garð og hvaða 

skref eru heppilegust sem næstu skref fyrir sveitarfélagið. 

Síðan er gerð kostnaðargreining fyrir Sveitarfélagið Garð vegna 

innleiðingar frekari rafrænnar stjórnsýslu. 
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Að því loknu koma umræður sem eru byggðar á hugleiðingum 

skýrsluhöfundar við vinnu þessa verkefnis. 

Að lokum eru niðurstöður rannsóknarvinnunar tekar saman. 
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1 Rafræn stjórnsýsla 

Rafræna stjórnsýslu má skilgreina sem notkun upplýsingatækninnar til að auka 

og bæta skilvirkni þess hvernig opinber þjónusta er veitt hinum almenna 

borgara, fyrirtækjum og stofnunum (Carter og Bélanger, 2005, bls 5). 

Rafræn stjórnsýsla, það er afhending gagna á netinu, hefur oft verið talin 

næsta þrep á eftir verslun á netinu í áttina að upplýsinga þjóðfélagi. Uppúr 

1990 höfðu ríkisstjórnir margra landa hafið stefnumótun í áttina að rafrænni 

stjórnsýslu. Rafræn stjórnsýsla skyldi þróast hratt, hefjast með vefsvæði með 

upplýsingum fyrir almenning, þaðan yfir í það að almenningur gæti haft 

samband við hið opinbera og þaðan yfir í það að almenningur gæti afgreitt sig 

sjálfur frá sinni tölvu á sínu heimili hvenær sem væri sólarhringsins. Rafræn 

stjórnsýsla beinir sjónum sínum þannig að viðmóti milli borgarans og hins 

opinbera og hvernig það breytist með nýrri tækni (Schönberger og Lazer, 

bls.2, 2007). 

Þessar breytingar gera þær kröfur til almennings að hann sé tilbúinn og hafi 

vilja til að eiga viðskipti við hið opinbera á netinu. Það sem komið gæti í veg 

fyrir það eru aðallega tvö atriði. Í fyrsta lagi verða einstaklingarnir að hafa 

tækin og kunnáttuna til að eiga samskipti á netinu og í öðru lagi verða þeir að 

geta treyst því að fyllsta öryggis og trúnaðar sé gætt. Þetta gæti því kallað á 

öflugri tæknibúnað, aukna markaðsetningu og kennslu (Schönberger og Lazer, 

bls.3, 2007). 

Telja má að Íslendingar séu allflestir vel tilbúnir til að eiga viðskipti við hið 

opinbera á netinu. Eins og sést á myndum 1 og 2 hér fyrir neðan, sem eru 

byggðar á tölum Hagstofu Íslands er tölvu- og netnotkun Íslendinga mjög 

almenn þar sem 93% Íslendinga á aldrinum 16 – 74 ára hafa aðgang að og nota 

tölvu og Internetið/Veraldarvefinn. Þar er enginn munur á körlum og konum 

og munurinn á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni er einungis rúm 3%. 
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Mynd1 Tölvu og netnotkun einstaklinga 2009 

 
Mynd 2: Tölvu- og netnotkun eftir búsetu 2009 

1.1 Markmið rafrænnar stjórnsýslu 

Markmið rarfænnar stjórnsýslu er fyrst og fremst að bæta samskipti ríkis og 

sveitarfélaga við einstaklinga og fyrirtæki og víkja þar með úr vegi 

biðraðamenningu sem loðað hefur við samskipti við hið opinbera. Ekki síður 

er það markmiðið með aukinni rafrænni stjórnsýslu að stuðla að aukinni 

hagkvæmni í rekstri hins opinbera (Geir H. Haarde, 2001). 

Oft er talað um umbyltingu þegar rætt eru um breytingar sem verða við það 

að innleiða rafræna stjórnsýslu. Er þá átt við breytingar á meginskipulagi 

stofnana svo sem á forsendum starfseiningaskiptingar á einingastærð og á 

miðlægri/dreifðri stjórn (Haukur Arnþórsson, 2008, bls. 240). 

Samþætting er þó stærsta verkefnið sem stjórnsýslan tekst á við í 

innleiðingarferlinu. Tengja þarf saman og deila upplýsingum og samþætta 

verkferla svo hraði geti aukist og til að þjónusta stofnunarinnar verði eins og 
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viðskiptavinurinn kýs þarf að samhæfa upplýsingar margra starfseininga 

(Haukur Arnþórsson, 2008, bls. 240).  

1.2 Kostir rafrænnar stjórnsýslu 

Kostir rafrænnar stjórnsýslu fyrir hinn almenna borgara og fyrirtæki að mati 

Lau (2007) felast fyrst og fremst í auknu aðgengi að lögum og reglum sem 

þeim ber að framfylgja, auknum skilningi á reglum og hvernig ber að 

framfylgja þeim og svo að fara eftir þeim lögum og reglum sem þeim ber að 

fylgja. Jafnframt er hægt með aukinni fyrirfram skráningu til dæmis launa að 

létta nokkuð byrgði af einstaklingum. Þannig hafa sum lönd eins og til dæmis 

Nýja Sjáland og sum Norðurlöndin létt þeirri ábyrgð að mestu leiti af fólki að 

telja fram tekjur sínar á sérstakri skattskýrslu. Sparnaður almennra borgara og 

fyrirtækja er einnig nokkur þar sem það sparar bæði tíma og peninga að þurfa 

ekki að fara á opinberar stofnanir til að fylla út umsóknir og leggja fram 

fyrirspurnir.  

Hið opinbera lítur fyrst og fremst til sparnaðar sem megin kosts rafrænnar 

stjórnsýslu. Sparnaði á kostnaði hjá hinu opinbera má skipta í kostnað vegna 

afgreiðslu og svo vegna bakvinnslu gagna. Sparnaður í afgreiðslu hefur að 

vissu leiti orðið vegna aukins aðgengis að gögnum og aukinnar sjálfsafgreiðslu 

en á móti hefur komið aukin þörf fyrir önnur störf. Þetta hefur því leitt til þess 

að kostnaður hefur aukist í það minnsta til skamms tíma litið. Skattstofur 

margra landa hafa þó séð hag í því að auka sjálfvirkni og rafrænt aðgengi að 

skattframtölum og hafa verið framarlega í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu.  

Ástralía og Bretland hafa gert tilraun til að líta lengra en einungis til sparnaðar 

og hagræðingar við innleiðingu einstakra hluta rafrænnar stjórnsýslu og litið 

frekar á heildarmyndina (Lau, E. 2007). 

Beinn hagnaður almennings, sem þó er ekki fjárhagslegur, af rafrænni 

stjórnsýslu og þjónustu lýtur að þjónustugæðum, aðgengi að upplýsingum og 

trúnaði. Rafræn stjórnsýsla lýtur því að því að auka ánægju viðskiptavinarins 

með þjónustuna, huglægur og ekki auðmælanlegur árangur sem felur í sér 

betra aðgengi, hagræði, öryggi, hraða og kostnað (Lau, E. 2007). 
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1.3 Rafræn stjórnsýsla á Íslandi 

Íslenska ríkið markaði strax um miðjan 20. áratuginn stefnu í rafrænni 

stjórnsýslu. Markmiðið var sett hátt „Ísland skyldi vera í fararbroddi þjóða 

heims við nýtingu upplýsingatækni í þágu bætts mannlífs og aukinnar 

hagsældar“. Efnt var til víðtæks samráðs um stefnumótun á þessu sviði sem 

lauk með útgáfu rits „Framtíðarsýn ríkisstjórnar Ísands um málefni 

upplýsingasamfélagsins“. Markmið stefnumótunarinnar var meðal annars að 

endurskoða löggjöf, reglur og vinnubrögð stjórnsýslunnar með tilliti til 

upplýsingatækni. Jafnframt til að örva tæknilegar framfarir og gera 

upplýsingar aðgengilegar almenningi burt séð frá búsetu og efnahag. Einnig 

var sérstök áhersla lögð á að huga að nýtingu upplýsingatækninnar við miðlun 

opinberra upplýsinga og upplýsingakerfi allra ríkisstofnanna gerð þannig úr 

garði að hægt væri að sækja þangað upplýsingar um lög, reglur, skyldur og 

réttindi um internetið og jafnframt því hægt að reka erindi, fylgjast með stöðu 

mála og fá alla þá þjónustu sem hægt er að veita með þessum hætti 

(Forsætisráðuneytið. 2002) 

Segja má að stjórnvöld hafi nálgast þessi markmið á tvennan hátt. Annars 

vegar með því að koma sér upp heimasíðum á netinu til að miðla upplýsingum 

til almennings og hins vegar með því að styrkja innviði stjórnsýslunnar með 

samræmdum hugbúnaði, vélbúnaði og vinnubrögðum innan stjórnsýslunnar. 

Flestar stofnanir eru komnar með heimasíður og hafa stofnanir eins og 

þjóðskrá, lagasafnið og alþingistíðindin verið aðgengileg um nokkra hríð. Með 

styrkingu og samræmingu búnaðar og vinnubragða hefur verið hafinn 

undirbúningur að því að hverfa í áföngum yfir í rafrænt umhverfi 

(Forsætisráðuneyti. 2002). 

Forsætisráðherra skipaði í nóvember árið 2000 nefnd til að kanna hvort og 

þá hvaða breytingar á lögum þyrfti að gera til að stjórnsýslan gæti þróast áfram 

rafrænt. Á grundvelli starfa nefndarinnar var samið og lagt fram frumvarp til 

laga um breytingar á stjórnsýlsulögum nr: 37/1993. Þau lög eru nr: 51/2003 og 

nefnast breytingar á stjórnsýslulögum nr: 37/1993. Með breytingum þessum er 

lagt til að við stjórnsýslulögin verði aukið kafla þar sem lýst er þeim 
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lágmarkskröfum, sem nefndin telur að gera verði til rafrænnar málsmeðferðar í 

stjórnsýslunni (Forsætisráðuneyti. 2002.). 

Árið 2004 var kynnt stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið sem 

bar heitið „Auðlindir í allra þágu“. Er sú stefna fyrir árin 2004 – 2007. Í 

inngangi kemur fram að þar sé verið að fylgja eftir metnaðarfullri stefnu 

ríkisstjórnarinnar frá 1996 þar sem vel hafi tekist til við innleiðingu rafrænnar 

stjórnsýslu á flestum sviðum en þó sé víða pottur brotinn og þá helst vegna 

skortst á háhraðatengingum víða á landsbyggðinni. Meginmarkmið stefnunar 

um upplýsingasamfélag eru: 

Tækifæri: Aukin verði tækifæri einstaklinga og fyrirtækja til að sækja 

þekkingu, eiga samskipti og stunda viðskipti hvar sem er og hvenær 

sem er. 

Ábyrgð: Forystumenn á öllum sviðum samfélagsins axli ábyrgð og 

vinni saman að því að upplýsingatæknin verði nýtt í þágu borgaranna 

og að ólíkir einstaklingar geti fært sér hana í nyt. 

Öryggi: Tryggður verði aðgangur fólks og fyrirtækja að traustu 

háhraðaneti á samkeppnishæfu verði. Öryggi upplýsinga og friðhelgi 

einkalífs verði höfð að leiðarljósi í þróun upplýsingasamfélagsins. 

Lífsgæði: Stuðlað verði að auknum lífsgæðum og auðugra mannlífi 

með því að nýta möguleika uppýsingatækninnar í menntun, 

menningu, heilbrigðismálum og á öðrum sviðum samfélagsins 

(Forsætisráðuneytið, 2004. bls. 2 – 7). 

Í tilefni af degi upplýsingatækninnar sem haldinn var 7. maí 2008 var haldin 

ráðstefna sem bar nafnið „Netríkið Ísland“ og dró nafn sitt af stefnu 

ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið fyrir árin 2008 – 2012. Í stefnunni 

er sú framtíðarsýn sett fram að Íslendingar verði fremstir þjóða í rafrænni 

þjónustu og nýtingu upplýsingatækni. Leiðarljós Netríkisins Íslands er að gera 

þjónustu hins opinbera notendavæna, skilvirka og án biðraða 

(Forsætisráðuneytið, e.d.) 
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Í ávarpi forsætisráðherra kemur fram að heiti stefnunnar vísi til þess að alla 

opinbera þjónustu verði hægt að nálgast á Netinu eftir því sem við á. Jafnframt 

vísar nafnið til þess að ríkið starfi sem ein heild, eitt samhæft net sem sé 

lykilatriði til að bæta megi þjónustu hins opinbera, auka skilvirkni og stuðla að 

framþróun. Jafnframt kemur þar fram að Ísland hafi dregist nokkuð aftur úr 

samanburðarríkjunum. Til að breyting verði þar á er rauði þráðurinn í þessari 

nýju stefnu því þjónusta (Forsætisráðuneytið, 2008. bls 3). 

Stefnan var byggð á þremur stoðum, þjónustu, skilvirkni og framþróun. 

Fyrir hverja stoð voru svo sett markmið og aðgerðalisti. 

Þjónusta:  

Ísland verði netríki – gæðaþjónusta með sjálfsafgreiðslu á einum stað. 

Skilvirkni:  

Netríkið verði skilvirkt, einfalt og öruggt – gögn ferðist milli stofnana 

en ekki fólk 

Framþróun:  

Samkeppnishæfni netríkisins byggist á virku lýðræði, góðri menntun 

og öflugu atvinnulífi (Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 8 – 12). 

1.4 Staða stofnana og sveitarfélaga á Íslandi í dag 

Fyrirtækið Sjá ehf hefur gert þrjár úttektir fyrir Forsætisráðuneytið á vefjum 

hátt í þrú hundruð stofnana ríkis og sveitarfélaga, árið 2005, 2007 og 2009. 

Markmiðið er að kanna og fylgjast með þróun og breytingum á vefjum 

opinberra aðila, með tilliti til gæða og til að auka vitund forsvarsmanna 

stofnanna hvar þeir standi í samanburði við aðra og til að gefa þeim hugmynd 

um möguleika rafrænnar þjónustu. Svarhlutfall í könnuninni var um 90% (UT 

vefurinn, e.d.) 

Við flokkun vefja stofnanna og sveitarfélaga eru notaðir fjórir flokkar eftir 

tegund rafrænnar þjónustu. Flokkarnir mynda róf frá því að hafa litla sem enga 
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rafræna þjónustu til þess að vera með fyllilega rafræna þjónustu, eins og 

íbúagátt. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

Grunnur:  

Vefur er til staðar og þar er að finna upplýsingar og netfang þar sem 

hafa má samband við stofnunina.  

Flýtir:  

Gögn eru aðgengileg á vefnum sem flýta afgreiðslu án þess að um 

gagnvirka þjónustu sé að ræða. Einnig fellur hér undir virkni sem 

auðveldar skilning og upplýsingaflæði til notenda.  

Dæmi: Eyðublöð sem hægt er að prenta út, fyrirspurnarform, 

leitarvirkni í upplýsingagrunnum, skráning á póstlista, spurt og svarað 

virkni, reiknivélar og skoðanakannanir.  

Afgreiðsla:  

Rafrænir ferlar eru notaðir til þæginda fyrir notendur. Hér er oftast 

notast við einhvers konar innskráningarferli.  

Dæmi: Gagnvirk eyðublöð, spjallborð og vefverslun.  

Málsmeðferð:  

Fyllilega rafræn málsmeðferð, ákvarðanataka og skil niðurstaðna. Í 

þessu felst að notendur þurfa að auðkenna sig til dæmis með veflykli 

eða rafrænum skilríkjum. Notendur fá einstaklingsmiðaðan aðgang, 

óska eftir þjónustu og sækja upplýsingar um málsmeðferð og 

niðurstöður í gegnum vefinn.  

Dæmi: Mín síða með innskráningu fyrir einstaklinga/fyrirtæki þar 

sem hægt er að senda inn umsóknir og fylgjast með stöðu þeirra í 

kerfinu (Sjá, 2009, bls. 6 – 7). 

Lýðræði 

Með rafrænu lýðræði er átt við þá virkni sem í boði er á netinu svo 

sem tölvupóst, rafrænt fréttabréf, netspjall, skoðanakannanir, 

árangurskannanir, umræður og íbúakosningar. Jafnframt var lagt mat 

á hversu vel stofnanir komu til móts við neytendur með því að 
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auðvelda innskráningu á eyðublöð og form með forskráningu gagna 

og því hvort stofnunin hefði yfir að ráða sjálfvirkri afgreiðslu réttinda 

fyrir neytendur (Sjá, 2009, bls. 24-29). 

Þegar skoðuð er staða sveitarfélaganna samkvæmt lista hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga kemur í ljós að af 77 sveitarfélögum árið 2010 eru 8 

sem ekki hafa heimasíðu (Samband ísl. sveitarfélaga, e.d.). Þegar könnun Sjá 

var gerð árið 2009 voru sveitarfélögin 79 og af þeim voru 72 með heimasíðu. 

Það voru hins vegar ekki öll sveitarfélög sem svöruðu könnun Sjá. Svarhlutfall 

sveitarfélaga var 80% það eru 60 sveitarfélög af 72 sem voru með vefsíðu. 

Eins og sést á mynd 3 hér fyrir neðan voru öll sveitarfélögin sem svöruðu 

könnuninni með neðsta stig (grunn) samkvæmt skilgreiningu Sjá. Um 87% 

stofnana og sveitarfélaga eru komin á næsta stig (flýtir) og er það aukning frá 

2007. Svokölluð (afgreiðsla) stendur í stað á milli ára og (málsmeðferð) hefur 

aukist um 1%. Hins vegar hefur rafrænt lýðræði aukist nokkuð milli ára og er 

það gott. 

Mynd 3: Flokkar rafrænnar þjónustu samkv. skýringum Sjá 

Við mat á stöðu vefja var notast við gátlista sem skiptist í þrjá meginhluta 

sem mældu innihald, nytsemi og aðgengi. Niðurstöðum gátlistanna var breytt í 

hlutfallseinkunn, þannig að þeir sem uppfylltu öll skilyrði fengu 100%, þeir 

sem uppfylltu helming skilyrða fengu 50% og svo framvegis. 

Við mat á innihaldi var talið nauðsynlegt að vefirnir innihéldu upplýsingar 

svo sem heimilisfang, lög og reglur og stefnu. Einnig þótti sjálfsagt að hjá 

sveitarfélögunum kæmu fram fjárhagsupplýsingar og fundargeðir væru 
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aðgengilegar. Jafnframt var athugað hvort tenglar væru inná aðrar síður, hvort 

hægt væri að nálgast upplýsingar um tengiliði og starfsfólk og síðast en ekki 

síst hvort hægt væri að grennslast fyrir um störf í boði. Eins og sést á mynd 4 

hér að neðan þá hafði innihaldið hjá sveitarfélögum farið upp um um það bil 

1% frá 2007. Atriði á þessum kvarða eru einföld og snúa frekar að efnistökum 

en tækni. Því ætti að vera auðvelt að laga þessi atriði. 

 
Mynd 4: Innihald samkvæmt skýringum Sjá 

Nytsemi var meðal annars metin út frá atriðum eins og uppsetningu 

leitarkerfis, það er aðalflokkar og undirflokkar, samræmis leiðarkerfis, veftré, 

litabreytingum á heimsóttum tenglum, skjálengd forsíðu, samræmi í stærð, 

gerð og lit leturs og leitarvirkni. Á mynd 5 hér fyrir neðan sést að nytsemi 

hafði aukist um 2% hjá sveitarfélögum frá síðustu könnun, en er þó aðeins rúm 

60% á móti rúmum 90% hjá ráðuneytum. 

 

Mynd 5: Nytsemi samkvæmt skýringum Sjá 
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Aðgengi er metið út frá þörfum hreyfihamlaðra, blindra, sjónskertra, 

heyrnalausra, lesblindra, flogaveikra og greindarskertra. Við úttektina var horft 

til almennra atriða sem hafa verður í huga svo vefir séu aðgengilegir en 

jafnframt var litið til þátta eins og þeirra að mál væri skýrt og þættir eins og 

samræmi, form, töflur, myndir, hnappar, litir/andstæður og endursvörun 

skoðaðir sérstaklega. Eins og sést á mynd 6 hér að neðan hefur aðgengi á 

síðum sveitarfélaga farið heldur niður á milli áranna 2007 – 2009 og er komið 

niður fyrir 30%  

 
Mynd 6: Aðgengi samkvæmt skýringum Sjá 

Rafræn þjónusta vefjanna var mæld í fjórum flokkum eftir þroska þeirra 

eins og áður var skýrt frá. Vefur sem uppfyllti alla fjóra flokka þjónustu, það 

er grunn, flýtir, afgreiðslu og málsmeðferð fékk 100%, sá sem uppfyllti 3 

flokka fékk 75% og ef vefur uppfyllti aðeins 2 flokka fékk hann 50%.Við 

skoðun á þessum lið er athyglisvert að sveitarfélög hafa lækkað í einkunn eins 

og sjá má á mynd 7 hér að neðan og eru komin í sömu stöðu og 2005. 

Líklegasta skýringin eru nýjir sveitarfélagsvefir sem ekki hafa hátt 

þjónustustig. Einnig er athyglisvert að einkunn nokkurra sveitarfélaga lækkar 

frá því 2007 (Sjá, 2009, bls. 10 – 14).  
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Mynd 7: Rafræn þjónusta samkvæmt skýringum Sjá 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður könnunarinnar í heild sést að einkunn fyrir 

rafræna þjónustu er ekki nógu góð hjá sveitarfélögum og hefur meira að segja 

lækkað frá 2007. Þó má gera ráð fyrir að þróunin sé jákvæð og þeir vefir sem 

bjóða upp á rafræna málsmeðferð séu að bjóða upp á fleiri ferli en áður. Hvað 

varðar gátlistana kemur í ljós að sveitarfélögin fara örlítið upp á við hvað 

varðar innihald, þar sem aðrir standa í stað. Sveitarfélögin ásamt öðrum 

stofnunum og ráðuneytum bæta sig í nytseminni en fara hins vegar niður hvað 

varðar aðgengi. 

Verulegar framfarir eru í rafrænu lýðræði sem hækkaði úr 10% í 19% (Sjá 

mynd 3). Það virðist líka vera hugarfarsbreyting þar sem mun fleiri telja nú að 

þeirra stofnun eigi að sinna rafrænu lýðræði eða 43% á móti 23% 2007. 

Niðurstöður könnunar Sjá sýna þó að vefstjórar og þeir sem sinna vefsíðum 

geta tekið sig á. Þeir ættu að nýta sér betur þau tól og tæki sem til eru og nýtast 

vel við að halda úti og auka gæði vefjanna (Sjá, 2009, bls. 34). 

Sameinuðu þjóðirnar hafa staðið fyrir könnunum reglulega til að kanna 

hversu vel þjóðir standa sig gagnvart þegnum sínum í því að koma 

upplýsingum á framfæri og veita þeim aðgang að upplýsingum. Til að meta 

stöðu þjóða í rafrænni stjórnsýslu hefur aðallega verið skoðuð geta, vilji og 

forysta stofnanna til að hvetja borgarana til að nýta sér tæknina við 

upplýsingaöflun og síðan tæknin og uppbyggingin sem til staðar er (United 

Nations, 2008, bls. 18). 
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Þegar skoðuð er könnun Sameinuðu þjóðanna frá 2008 kemur í ljós að Ísland 

hefur dregist aftur úr öðrum þjóðum hvað varðar rafræna stjórnsýslu og engan 

vegin fylgt þróuninni. Þar kemur fram að Ísland er í 21. sæti og hefur farið 

heldur aftur því það var í 15. sæti árið 2005 (United Nation, 2008, bls. 38). Það 

má því halda því fram að stefna stjórnvalda frá 1996 hafi ekki gengið eftir og 

má því leiða að því líkum að ekki nægi að setja fram góð markmið heldur 

verður að setja skýra stefnu um hvernig eigi að ná markmiðunum og sjá til 

þess að réttir aðilar séu í lykilhlutverkum til að framfylgja stefnunni. 
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2 Aðferðafræðin 

Mikið efni er til um rafræna stjórnsýslu bæði í bókum og eins greinum á 

netinu. Við vinnu að verkefni þessu var upplýsinga aflað bæði með lestri bóka, 

skýrslna og með viðtölum við aðila sem komu að verkefnunum „Virkjum alla“ 

og Sunnan3. Þessi tvö verkefni höfðu orðið hlutskörpust í samkeppni sem 

Byggðastofnun efndi til árið 2003 til að efla rafræna stjórnsýslu og styrkja 

landsbyggðina. Þegar haft var samband við Árborg vegna Sunnan3 og 

Norðurþing vegna Skjálfandatorgs kom í ljós að síðunum hafði ekki verið 

viðhaldið og þjónustutorgið hjá Sunnan3 var að lognast útaf og þjónustutorgið 

hjá Virkjum alla hafði aldrei almennilega komist í gagnið. Árborg hafði hafið 

frekara samstarf við OneSystems um þróun þjónustvefs sveitarfélagsins. Haft 

var símasamband við Gunnar Pál Pálsson hjá Idega en Idega sá um þróun, 

hönnun og samhæfingu kerfa fyrir bæði verkefnin. Var það gert í þeim tilgangi 

að kanna kostnað við hugbúnað frá Idega og til að fá mat hans á ástæðu þess 

að verkefnin tvö sem þó höfðu fengið góðan styrk frá Byggðastofnun þróuðust 

ekki eins og ætlað var. 

Lagðar voru spurningar fyrir aðila bæði hjá Sunnan3 og Virkjum alla til að 

leggja mat á ástæður þess að verkefnin gengu ekki sem skildi og hvað bæri að 

forðast við frekari innleiðingu hjá Sveitarfélaginu Garði. Eins voru lagðar 

spurningar fyrir Guðfinnu B. Kristjánsdóttur sem er upplýsingastjóri hjá 

Garðabæ en Garðabær tók upp aukna rafræna þjónustu árið 2005 (Guðfinna B. 

Kristjánsdóttir, 2006, bls. 7). 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir voru meðal annars 

• Hefur sú stefna sem lagt var upp með í upphafi um aukið samstarf á milli 

sveitarfélaganna gengið eftir? 

• Ef ekki. Hvað stóð helst í veginum? 

• Var gerð könnun á áhrifum verkefnisins á verkefnistímanum?   

• Ef já. Hversu margar?  

• Hver voru áhrif verkefnisins  

• Er einhver einstaklingur sem hefur umsjón með þjónustutorginu? 
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• Hefur verið boðið upp á námskeið og fræðsluefni fyrir íbúana um t.d. 

almenna tölvunotkun og notkun rafræns þjónustutorgs? 

• Ef já. Hversu vel hafa þau verið sótt af íbúunum?  

• Er hægt að fá yfirlit yfir greidda reikninga t.d. fasteignagjöld og þess 

háttar?  

• Eru fasteignaseðlar, launaseðlar og aðrir reikningar rafrænir og 

aðgengilegir í þjónustugáttinni? 

• Verður fólk að sækja einhverja ákveðna þjónustu eins og innritun í skóla, 

leikskóla, skóladagvist og skólamáltíðir í gegnum íbúagáttina eða getur 

það sótt um skriflega? 

• Hversu margir nýta sér þjónustu rafræns þjónustutorgs og hvaða erindi 

eru það helst sem koma inn í gegnum þjónustutorgið? 

• Hefur opnun þjónustvefs orðið til þess að afgreiðslutími mála hjá hinum 

almenna borgara er styttri og skilvirkari? 

• Hver telur þú að ávinningur og/eða sparnaður hafi verðið fyrir þitt 

sveitarfélag að taka upp aukna rafræna þjónustu? 

Við kostnaðargreiningu var haft samband við One Systems og Idega til að 

kanna og bera saman kostnað við frekari innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu. 

Gunnar Páll hjá Idega var ekki tilbúinn til að gefa upp nein verð við 

stofnkostnað en kom inná það að ekki væru greidd nein leyfisgjöld fyrir 

búnaðinn hjá Idega. 
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3 Rafrænt samfélag 

Í Stefnumótandi áætlun um byggðamál fyrir árin 2002 – 2005 var samþykkt 

meðal annars verkefnið „rafrænt samfélag“ sem fól í sér að bjóða 2 – 3 

framsæknum byggðarlögum framlag úr ríkissjóði á móti eigin framlagi til að 

hrinda í framkvæmd metnaðarfullum aðgerðum með það að markmiði að efla 

nýsköpun í atvinnulífi og bæta aðbúnað íbúanna, auka menntun og 

menningarstarfsemi, bæta heilsugæslu og félagslegar aðstæður og efla 

lýðræðið (Alþingi, 2001 – 2002). 

Markmiðið var að tryggja það að landsbyggðin yrði virkur þátttakandi í 

þeirri þróun sem á sér stað í upplýsinga- og fjarskiptatækninni og í að bæta 

samkeppnisstöðu Íslands á alþjóðlegum markaði. Reynsluverkefni þessu var 

ætlað að vera fyrirmynd að uppbyggingu upplýsingasamfélagsins víðs vegar 

um landið (Alþingi, 2001 – 2002). 

Ákveðið var að efna til samkeppni um verkefnið og Byggðastofnun falin 

framkvæmd samkeppninnar. Umsækjendur voru þrettán og á endanum voru 

valin tvö verkefni til þátttöku í þróunarverkefninu. Verkefnin voru Sunnan 3 

sem var samstarf þriggja sveitarfélag: Árborg, Hveragerði og Ölfus og svo 

Virkjum alla sem var samstarfsverkefni Húsavíkurbæjar, Aðaldælahrepps og 

Þingeyjarsveitar. Ríkissjóður lagði 120 milljónir kr. í verkefnið á þrem árum 

en sveitarfélögin lögðu nokkuð hærra fjármagn til verkefnisins samkvæmt 

skilyrði sem sett var í upphafi (Iðnaðarráðherra, 2004 – 2005). 

3.1 Markmið Sunnan 3 og Virkjum alla 

Sveitarfélögin Árborg, Hveragerði og Ölfus höfðu langa og farsæla reynslu af 

samstarfi á ýmsum sviðum og voru því settar fram hugmyndir um frekara 

samstarf og samvinnu þessara þriggja sveitarfélaga á sviði rafrænnar 

stjórnsýslu og uppbyggingu rafræns samfélags á svæðinu. Hlaut verkefnið 

nafnið Sunnan3. Markmið verkefnisins var að efla búsetuskilyrði á svæðinu 

með markvissri hagnýtingu upplýsingatækni og fjarskipta. Ennfremur að skapa 

þekkingarbrunn sem hægt er að nýta við yfirfærslu rafrænna stjórnsýsluhátta 

til annarra byggðarlaga á Íslandi (Sunnan3, 2003, bls. 4). 
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Annað meginmarkmið verkefnisins Sunnan3 var að auka aðgengi íbúa að 

upplýsingum, bæði hvað varðaði opinbera þjónustu og ekki síður allt annað 

sem viðkom íbúum svæðisins. Strax í upphafi var stefnt að því að þróa og 

hanna notendavæna vefgátt þar sem markmið verkefnisins var ekki síður að 

efla gagnvirkni í samskiptum stjórnvalda og íbúa. Vefgáttin hlaut síðar nafnið 

„Rafrænt þjónustutorg“. Með torginu var leitast við að auka upplýsingaflæði til 

íbúanna, auka gagnvirk samskipti og gera þjónustuflokka aðgengilega fyrir 

íbúa/notendur, þannig að þeir þurfi ekki að þekkja stjórnsýsluuppbyggingu 

sveitarfélagsins til að nálgast upplýsingar og þjónustu. Reyndist hönnun, þróun 

og uppbygging þjónustutorgsins vera lang stærsta verkefnið sem Sunnan3 stóð 

að og jafnframt kostnaðarsamast (Sunnan3, 2007, bls. 4). 

Með verkefninu var einnig stefnt að því að bæta þjónustu við íbúa, efla 

nýsköpun í atvinnulífi og auðvelda aðgengi að menntun á svæðinu. Auka 

skildi frekar skilvirkni stjórnsýslunnar með auknu samstarf og með bættri 

rekstrarafkomu sveitarfélaganna væri hægt að auka þjónustu við íbúana og 

styrkja búsetuskilyrði. Afrakstur verkefnisins skyldi vera þekkingarbrunnur og 

aðferðafræði sem yfirfæranleg yrði á önnur byggðarlög á Íslandi. Hægt væri að 

nýta sér upplýsingatækni til að ná fram kostum sameiningar sveitarfélaga með 

betri og ódýrari þjónustu án ókostanna sem eru oft tilfinningatengdir og skapa 

vandamál við sameiningu. Þannig geta sveitarfélögin starfað saman og nýtt 

sameiginlega krafta án þess að sameinast sem eitt sveitarfélag. Lögð skyldi 

áhersla á að verkefnið haldi áfram í framtíðinni og breiðist út til annarra svæða 

og stuðli að bættum búsetuskilyrðum á landinu öllu. Verkefninu er ætlað að 

skila mælanlegum árangri í hagræðingu sveitarfélaganna, aukinni ánægju og 

þátttöku íbúanna, nýjum verkefnum og störfum í atvinnulífinu og betri 

þekkingu á upplýsingatækni og rafrænni stjórnsýslu (Sunnan3, 2003, bls. 14). 

Hjá „Virkjum alla“ var meginmarkmiðið að rafræn þjónusta yrði jafn 

sjálfsögð og vatnsveitan er í dag. Þar var haft að leiðarljósi að virkja alla íbúa 

byggðarlagsins og tryggja aðgengi allra að rafrænni þjónustu óháð búsetu, 

menntun, aldri og efnahag. Einnig skyldu fyrirtæki og stofnanir verða aðilar að 

hinu rafræna samfélagi og njóta góðs af þeim grunnþáttum sem þar yrðu 

byggðir upp. Verkefnið hafði nokkur undirmarkmið svo sem að auka 

tölvulæsi, og notkun upplýsingakerfa, jafnframt að auka sérfræðiþekkingu í 
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hönnun, útfærslu, umsjón og rekstri upplýsingakerfa. Þá skyldi skapa 

forsendur fyrir nýsköpun á svæðinu, efla grósku með stuðningi við fyrirtæki 

sem sérhæfa sig í upplýsingatækni og rafrænum viðskiptum og með aðild að 

tilraunasamfélagi í þróun og uppbyggingu rafrænna viðskipta. Verjast skyldi 

þeirri stöðnun sem hafði verið viðvarandi í byggðarlaginu og sækja fram á ný 

mið. Einnig skyldi auka þægindi íbúa og draga úr þörf þeirra til að keyra 

langar vegalengdir til að sækja sér þjónustu og með því skapa forsendur fyrir 

almennt hagræði fyrir alla íbúa. Grunnatvinnuvegir á svæðinu skyldu styrktir 

og áhersla lögð á að skapa vettvang fyrir samvinnu og samstarf í nýsköpun og 

hagræðingu. Miðla skyldi menningu í rafræna samfélaginu og færa hana 

þannig nær íbúunum. Með því að virkja íbúa byggðarlagsins væri unnið gegn 

einangrun og einveru íbúanna, óháð búsetu, menntun, aldri og efnahag. Opna 

skyldi rafrænt þjónustutorg sem skyldi hljóta nafnið „Skjálfandi í faðmi 

þekkingar“, og vera rafrænn vettvangur lýðræðis þar sem íbúum yrði gefinn 

kostur á að koma fram skoðunum sínum. Til að efla lýðræðið og færa íbúana 

nær stjórnsýslunni skyldi útfæra rafrænar kosningar (Rafrænt samfélag, 2003, 

bls. 15 – 17). 

3.2 Staða mála hjá Sunnan3 og Virkjum alla 

Samkvæmt svörum sem fengust frá Signýju Hörpu Hjartardóttur skjalastjóra 

og Ástu Stefánsdóttur bæjarritara hjá Árborg þá hefur verkefnið „Sunnan3“ 

ekki gengið eftir sem skyldi. Samstarf milli sveitarfélaganna þriggja sem fóru 

af stað með verkefnið hefur ekki aukist og telur Signý það fyrst og fremst stafa 

af ólíkum þörfum og vinnulagi sveitarfélaganna og einnig vegna takmarkaðrar 

ánægju með þjónustu þjónustuaðilanna. Ekki höfðu verðið gerðar neinar 

kannanir á áhrifum verkefnisins á verktímanum og starfsmaðurinn sem hafði 

umsjón með verkefninu hefur látið af störfum. Enginn einstaklingur hefur 

umsjón með þjónustutorginu í dag heldur aðstoðar þjónustver Árborgar þá 

einstaklinga sem lenda í vandræðum. Boðið var uppá námskeið fyrir íbúa á 

svæðinu í upphafi verkefnisins en engin gögn eru til um hversu vel þau voru 

sótt en þó er talið að þau hafi verið ágætlega sótt.  

Engin þjónusta er eingöngu aðgengileg á netinu heldur getur fólk sótt um 

leikskólavist bæði á netinu og skriflega, umsóknir um skólavist eru eingöngu 
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skriflegar og skólamáltíðir er hægt að sækja um í gegnum Sunnan3 en unnið er 

að því að færa það yfir í Mín Árborg sem er ný þjónustugátt sem Árborg er að 

taka upp í samstarfi við OneSystems.  

Ekki eru til tölulegar upplýsingar um hversu margir hafa nýtt sér þjónustu 

Sunnan3 né fjölda þeirra erinda sem þar hafa komið inn en að sögn Signýjar þá 

eru erindin sem ekki eru umsóknir um leikskóla- eða skólavist aðallega 

ábendingar vegna slæmrar umgengni um róluvelli og athugasemdir við 

reikninga frá sveitarfélaginu. Signý telur að opnun þjónustuvefsins hafi ekki 

stytt afgreiðslutíma mála hjá hinum almenna borgara að öðru leiti en því að 

hann þarf ekki að mæta á bæjarskrifstofuna til að sinna ákveðnum erindum 

sínum. Aðal ávinning fyrir sveitarfélagið telur Signý liggja í minni 

pappírsnotkun í skólum og leikskólum og hægðarauka fyrir borgarana sem 

ekki þurfa að mæta í skólana til að sækja um skólamat, hins vegar telur hún að 

auka megi hagræðið til muna með betri þjónustu að hálfu þjónustuaðilans og 

með því að starfsmaður hafi umsjón með kerfinu og sé tilbúinn til að laga það 

sem aflaga fer og bæta það sem bæta þarf. 

Það kemur fram hjá Ástu að þegar allir þjónustuþættir sem eru í Sunnan3 sé 

komnir yfir í Mín Árborg muni sveitarfélagið hætta að notast við Sunnan3 

(Ásta Stefánsdóttir og Signý Harpa Hjartardóttir, munnleg heimild, 16.apríl 

2010). 

Í samtali við Guðbjart Ellert Jónsson fjármálastjóra og staðgengil 

bæjarstjóra í Norðurþingi kom fram að samstarf á milli sveitarfélaganna sem 

stóðu að verkefninu „Virkjum alla – rafrænt samfélag“ hafi ekki aukist á 

verkefnistímanum, en það hafi hins vegar verið þó nokkuð fyrir. Nokkur 

fyrirtæki og stofnanir hafi þó nýtt sér þetta verkefni og þar á meðal 

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga sem hafi boðið upp á tímapantanir og 

endurnýjun lyfseðla í gegnum þjónustusíðuna. Að hans sögn var verkefnið 

aldrei fyllilega klárað og það sem helst stóð í veginum fyrir því var aðallega 

tvennt. Í fyrsta lagi að á meðan á verkefninu stóð sameinuðust fjögur 

sveitarfélög, Húsavíkurbær, Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur og 

Raufarhafnarhreppur. Í þrem af þessum hreppum er netsamband mjög lélegt og 

að hans sögn talið að það væri jafnvel fljótlegra að senda mann með póst á 

hestbaki en að reyna að senda í gegnum háhraðatengingu. Það var því mat 
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manna að ekki væri forsvaranlegt að fjárfesta frekar í rafrænu samfélagi heldur 

einblína á innviði sveitarfélagsins þar til netsamband í öllu sveitarfélaginu 

hefði verið bætt.  

Í annan stað taldi Guðbjartur að innleiðingarferlið hefði ekki verið rétt 

unnið. Kynning hafi verið léleg að hans mati. Samfélagið þekkti ekki né skildi 

hvað þessi miðill ætti að gera. Heimasíðugerð fyrirtækja og stofnana hafi 

blómstrað á þessum tíma og allir reyndu að koma sér á framfæri. Einnig gat 

Guðbjartur þess að inni í þessu rafræna samfélagi var nær eingöngu að finna 

þjónustusíður sem höfðuðu til fullorðinna. Það hreinlega vantaði eitthvað fyrir 

ungu kynslóðina sem sé sem drifkrafturinn í innleiðingu og nýtingu á tækni. 

Könnun var gerð að sögn Guðbjartar á tímabilinu um áhrif verkefnisins og 

sneri hún meðal annars að því að kanna hverjir myndu nýta sér þessa tækni og 

hverjir ekki. Að hans mati var þessi könnun ekki nægilega góð og var gerð á 

svæði sem ekki tilheyrði verkefninu og gaf ekki rétta mynd af því umhverfi 

sem verið var að sækjast eftir. Sérstakur aðili var ráðinn til að sjá um 

þjónustuvefinn en hann lét af störfum þegar verkefnið var slegið af. Þó nokkuð 

var um að fólk nýtti sér þjónustutorgin og þá sérstaklega heilsutorgið og telur 

Guðbjartur að þeir einstaklingar sakni þess að geta ekki lengur nýtt sér 

þjónustu þess.  

Hægt var að nálgast yfirlit yfir stöðu fasteignagjalda og annarra gjalda hjá 

sveitarfélaginu í gegnum þjónustugáttina en ekki var búið að virkja launaseðla 

né greiðsluseðla þannig að ekki var hægt að skoða launaseðla né greiða 

fasteignagjöld í gegnum þjónustugáttina. Það stóð þó til að allt væri til staðar í 

kerfinu ef og þegar farið yrði í áframhald í rafrænu samfélagi. Ekki var 

nauðsynlegt að sækja um skólavist né annað á netinu heldur var hægt að gera 

það skriflega. 

Að sögn Guðbjarts voru ekki haldin nein sérstök tölvunámskeið í tengslum 

við verkefnið í tölvunotkun né í notkun þjónustuvefsins en hins vegar höfðu 

verið haldin námskeið á vegum Þekkingarseturs í almennri tölvunotkun. Þau 

námskeið voru almennt vel sótt.  

Guðbjartur taldi að von manna hafi verið að mál eins og umsókn um 

skólavist og þess háttar sem ekki þarf að fara fyrir neinar sérstakar nefndir 
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fengju hraðari meðferð en ekki hafi verið gerð nein mæling á því. Á hinn 

bóginn telur hann að slík mál fái almennt hraða afgreiðslu og því skipti ekki 

máli hvaða leið þau fari. 

Guðbjartur telur að hagræðing fyrir sveitarfélagið liggi aðallega í 

auðveldara aðgengi fyrir almenning og þá sérstaklega þá sem ekki fari mikið 

um svæðið. Ávinningur sé fyrst og fremst í bættri skráningu og skjalavörslu 

þar sem allt liggi fyrir í skrám sveitarfélagsins. Hins vegar sé hætta á að allt of 

mikið magn mála og gagna berist inn í skjalasafnið sem ekki eigi neitt erindi 

þangað inn og þyngi bara og flæki skjalavörsluna (Guðbjartur Ellert Jónsson, 

munnleg heimild, 14. apríl 2010). 

3.3 Markmið með Minn Garðabær 

Yfirlýst markmið yfirvalda í Garðabæ með áherslu á þróun rafrænnar þjónustu 

voru tvenns konar. 

Annars vegar að auka hagkvæmni og undirbúa stjórnsýsluna undir fjölgun 

bæjarbúa án þess að fjölga starfsmönnum stjórnsýslunnar í hlutfalli við fjölgun 

íbúa. 

Hins vegar að auka samráð við íbúa með því að gefa þeim kost á að koma 

skoðunum sínum og sjónarmiðum á framfæri á einfaldan og aðgengilegan hátt. 

Jafnframt á bæjarstjórn kost á að leita eftir skoðunum íbúa á einfaldan hátt. 

3.4 Staða mála hjá Garðabæ 

Í samtali við Guðfinnu B. Kristjánsdóttur upplýsingastjóra hjá Garðabæ kom 

fram að dags daglega þurfi ekki mikla umsjón með þjónustutorginu, það reki 

sig nokkurn vegin sjálft og umsjón þess sé bara eitt af fjölmörgum verkefnum 

þeirra sem starfa í upplýsingadeildinni. 

Ekki hefur verið boðið upp á námskeið í tölvunotkun á vegum 

sveitarfélagsins en hins vegar var útbúið fræðsluefni um notkun 

þjónustutorgsins þegar vefurinn fór fyrst í loftið og einnig er reynt að upplýsa 

um notkunina með auglýsingum öðru hvoru. 
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Hjá Garðabæ er hægt að nálgast yfirlit yfir greidda reikninga og eins eru 

álagningarseðlar fasteigna aðgengilegir í þjónustugáttinni en fasteignaseðlar, 

launaseðlar og aðrir reikningar eru ekki rafrænir og aðgengilegir á netinu.  

Fólk getur sótt um skóladagvist og skólamáltíðir rafrænt í gegnum Minn 

Garðabær en það getur líka sótt um það á pappírsformi. Hins vegar eru 

svokallaðir hvatapeningar sem eru greiðslustyrkir til foreldra barna 6 – 18 ára 

sem vilja stunda íþróttir einungis aðgengilegir á þjónustuvefnum Minn 

Garðabær. Allir kennarar í grunnskólum Garðabæjar hafa eigin fartölvu til 

afnota og með því að tengjast í gegnum Mentor sem er samskiptakerfi fyrir 

kennara og foreldra geta kennarar komið á framfæri skilaboðum til foreldra og 

að sama skapi geta foreldrar komið sínum skoðunum og málefnum til kennara. 

Samkvæmt mælingu fékk Minn Garðabær 3.835 heimsóknir á árinu 2009 frá 

1128 notendum. Stofnuð voru 389 ný mál í Mínum Garðabæ, en það geta verið 

bréf sem send eru til bæjarins, fyrirspurnir eða umsóknir. Alls nýttu 1500 sér 

hvatapeninga á árinu 2009 sem er um 75% þeirra barna og ungmenna sem áttu 

rétt á hvatapeningum. Hvatapeningarnir eru það sem fólk er lang mest að 

sækja á vefinn en eyðublöðin eru líka mikið notuð (Guðfinna B. 

Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 6.maí 2010). 

3.5 Greining verkefnanna 

Leiða má líkum að því að megin orsakir þess að verkefnin hjá Sunnan3 og 

Virkjum alla gengu ekki eftir sem skildi megi að nokkru leiti rekja til þess að 

vilji innan stjórnsýslunnar hafi ekki verið nægilegur og starfsmenn ekki gerðir 

nægilega ábyrgir fyrir sínum hluta verkefnisins. Hver og einn verið meira að 

hugsa um sitt en ekki allir stefnt að sama markmiðinu. Verkefnin fengu góða 

kynningu meðal fjölmiðla í upphafi en ekki var unnið nægilega vel að 

kynningu meðal íbúanna sjálfra sem þó áttu að nota þjónustuna. Ekki voru 

gerðar kannanir né mælingar til að fylgjast með hversu margir notuðu vefinn, 

né hvort fólk væri almennt ánægt með þjónustuna. 

Að sama skapi má draga þá ályktun að áhugi stjórnenda innan 

stjórnsýslunnar í Garðabæ á aukinni rafrænni stjórnsýslu og eftirfylgnin hafi 

orsakað það að þar hefur þátttaka og áhugi íbúa á rafrænu þjónustutorgi aukist. 
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4 Aðgerðaráætlun fyrir Sveitarfélagið Garð 

4.1 Núverandi stefna 

Samkvæmt framtíðarsýn Sveitarfélagsins Garðs sem aðgengileg er á 

heimasíðu sveitarfélagsins á að leggja áherslu á upplýsingaflæði til íbúa um 

stöðu málefna bæjarfélagsins eins og kostur er. Áhersla er lögð á að það sé á 

ábyrgð kjörinna fulltrúa og nefndarmanna að miðla nauðsynlegum 

upplýsingum með skilvirkum og réttum hætti og þar sé aðgangur að 

fundargerðum mjög mikilvægur þáttur jafnframt reglulegir kynningarfundir 

um þau mál sem efst eru á baugi. 

Íbúaþing skal haldið annað hvert ár og sérstakt íbúaþing fyrir ungmenni. 

Framtíðarsýn fyrir kjörtímabilið skal vera aðgengileg á heimasíðu 

sveitarfélagsins. Á árlegum íbúafundum er farið yfir framtíðarsýnina, 

verkefnaskrána og árangur liðins árs. Þar gefst íbúum einnig kostur á að koma 

með ábendingar um það sem betur má fara í þeirra nánasta umhverfi. 

Heimasíða bæjarins á að vera skýr og aðgengileg og innihalda nýjustu 

upplýsingar, fréttir og tilkynningar til almennings.  

Reglulega verður viðhorf íbúa til þjónustu kannað til að tryggja að hún 

standist kröfur og væntingar. 

Stjórnkerfi bæjarins skal vera gagnsætt og sanngjarnt, skráning mála rafræn og 

erindi afgreidd innan eðlilegs afgreiðslufrests (Sveitarfélagið Garður e.d.). 

4.2 Núverandi staða 

Þegar heimasíðan er skoðuð sést að nokkuð af markmiðum bæjarstjórnar hefur 

verið náð en þó má alltaf gera betur. Framtíðarsýn sveitarfélagsins er 

aðgengileg á heimasíðunni og jafnframt er hægt að skoða fjárhagsáætlun ársins 

2010. Gjaldskrá sveitarfélagsins er aðgengileg á netinu. Eitthvað vantar þó upp 

á að fundargerðir allra nefnda séu aðgengilegar á netinu. Heimasíðan er skýr 

og aðgengileg og þar eru ýmsar upplýsingar og fréttir.  
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Þegar sérstaða Sveitarfélagsins Garðs var skoðuð með tilliti til flokkunar Sjá 

sem hefur gert kannanir um stöðu mála í rafrænni stjórnsýslu hjá 

sveitarfélögum sést að sveitarfélagið er komið á annað stig sem kallað er 

„Flýtir“. Það þýðir að gögn eru aðgengileg á vefnum sem flýta afgreiðslu án 

þess að um gagnvirka þjónustu sé að ræða. Einnig fellur hér undir virkni sem 

auðveldar skilning og upplýsingaflæði til notenda. Sem dæmi um þetta eru 

eyðublöð sem hægt er að prenta út, fyrirspurnarform, leitarvirkni í 

upplýsingagrunni, skráning á póstlista, spurt og svarað virkni og 

skoðanakannanir. Sveitarfélagið hefur innleitt rafræna skjalavörslu og notast 

við hugbúnað og vistunarkerfi frá One Systems. 

4.3 Næstu skref 

Við setningu markmiða eru fimm lykilatriði lögð til grundvallar. Markmiðin 

verða að vera sértæk, mælanleg, aðgengileg, raunhæf og tímasett, SMART. 

Þau þarf að setja fram í mikilvægisröð, þau mikilvægustu fyrst. Skilgreina þarf 

síðan þær leiðir sem fara á til að ná markmiðinu. Við innleiðingu er gott að 

tímasetja aðgerðir og gera tiltekna starfsmenn ábyrga fyrir framkvæmdum. 

Síðan þarf að fylgjast með framvindu áætlunarinnar svo unnt sé að bregðast 

við breyttum aðstæðum í umhverfinu (Kotler og Keller, 2006, bls 51 – 59). 

Til að ná markmiðunum þurfa starfsmenn og stjórnendur að vinna allir sem 

einn að sama markmiði. Því er skipulag mjög mikilvægt. Skipulag segir til um 

hvaða fyrirkomulag og aðferðir eru notaðar til að ná markmiðum 

skipulagsheildarinnar. Þar kemur jafnframt fram hvaða verk eru í höndum 

hvers og eins. Skipulagið er það tæknilega og félagslega tengslanet sem 

fyrirtækið/skipulagsheildin hefur til að geta starfað. Það er lykilatriði að 

stjórnendur helgi sig verkefninu og starfsmennirnir sömuleiðis. Allir verða að 

axla sína ábyrgð á vinnunni og það er afar mikilvægt að æðstu stjórnendur séu 

samhentir, gangi á undan með góðu fordæmi og leiði verkið (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003, bls. 48 – 50). 

Þegar litið er til þess hvernig til tókst með verkefnin sem áður er fjallað um 

má draga þá ályktun að markmiðasetningin hafi ekki verið nægilega raunhæf 

né rétt tímasett. Þar af leiðandi virkaði markmiðasetningin ekki sem nægilegur 
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hvati fyrir lykilstarfsmenn og stjórnendur. Í ljósi þess telur skýrsluhöfundur að 

fyrir Sveitarfélagið Garði sé mikilvægt að setja raunhæf markmið þegar kemur 

að innleiðingu aukinnar rafrænnar stjórnsýslu. 

Innleiðing aukinnar rafrænnar stjórnsýslu hjá Sveitarfélaginu Garði sem 

innihéldi fundarbókunarkerfi, byggingarfulltrúakerfi og vefgátt er raunhæft 

sem næsta skref. Með því mun þjónusta sveitarfélagsins aukast og ná því stigi 

sem kallað er „Málsmeðferð“. Það er fyllilega rafræn málsmeðferð. Þá notast 

íbúar við rafræn skilríki eða veflykil til að auðkenna sig. Notendur fá 

einstaklingsmiðaðan aðgang, óska eftir þjónustu og sækja upplýsingar um 

málsmeðferð og niðurstöður í gegnum vefinn. Sem dæmi má nefna að 

einstaklingar sem hafa aðgang að sinni síðu geta sent inn umsóknir og erindi 

og fylgst með stöðu þeirra í kerfinu. 

Jafnframt á að vera hægt að lækka yfirbyggingu, gera stjórnsýsluna 

aðgengilegri fyrir íbúana og starfsmenn. Kerfin geta samtengst bókhaldskerfi 

sveitarfélagsins og launakerfi þannig að hægt er að gera álagningarseðla 

fasteignagjalda, greiðsluseðla og launaseðla aðgengilega á netinu og þannig 

spara sveitarfélaginu kostnað við prentun og sendingu til íbúanna. 

Til að ná þeim markmiðum skiptir meginmáli að stjórnendur og starfsmenn 

séu samtíga að settu markmiði. Stjórnendur og lykilstarfmenn verða að vera 

tilbúnir til að helga sig verkefninu og axla ábyrgð. Þar skiptir mestu að æðstu 

stjórnendur gangi á undan með góðu fordæmi og leiði verkefnið. Eins og fram 

hefur komið þá er Sveitarfélagið Garður með skjalavörslukerfi frá One 

Systems og er í ljósi þess eðlilegast að leita frekara samstarfs við þá. 

Fundarbókunarkerfið (e.One Meeting) inniheldur allar nefndir 

sveitarfélagsins og þannig eru öll erindi sem berast sveitarfélaginu og tilheyra 

viðkomandi nefnd tengd henni sem þýðir að fundarboðið mótast jafnóðum. 

Formaður nefndarinnar eða sá sem útbýr fundarboðið getur svo sent það til 

nefndarmanna í tölvupósti og geta þeir þá skoðað fundarboðið og öll mál á 

dagskrá fundarins og jafnframt gögn og bréfin sem eru á bak við hvert mál í 

vefgáttinni sem þeir hafa aðgang að. 

Með byggingarfulltrúakerfinu (e. One Land) tengist málakerfi 

sveitarfélagsins Fasteignamati Ríkisins sem þýðir það að byggingarfulltrúinn 
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getur tengt öll mál við fasteign og hægt er að halda utan um allt sem viðkemur 

viðkomandi fasteign óháð eiganda.  

Vefgáttin (e. One Portal) snýr svo að íbúum sveitarfélagsins þar sem 

íbúarnir geta sótt um aðgang að vefgáttinni og þar með skoðað stöðu sína 

gagnvart sveitarfélaginu svo sem stöðu fasteignagjalda. Jafnframt geta íbúar 

sótt um skólavist og leikskólavist í sveitarfélaginu, pantað skólamáltíðir og sótt 

um vistun fyrir börnin eftir skóla í skólagæslu. Notendur geta hannað útlit 

sinnar síðu að því leiti að þeir geta valið um áhugasvið og þannig stýrt því að 

þeir fá aðeins fréttir sem tengjast þeirra áhugasviði og eins geta þeir valið að 

fundargerðir sem þeir hafa áhuga á að skoða séu sýnilegar á þeirra íbúagátt. 

Stefna One Systems er að vera með nokkurs konar hjarta í kerfinu sem er þá 

málastýringarkerfið. Með innleiðingu aukinnar rafrænnar stjórnsýslu á að vera 

hægt að lækka yfirbyggingu, gera stjórnsýsluna aðgengilegri fyrir íbúana og 

starfsmenn. Kerfið getur samtengst bókhaldskerfi sveitarfélagsins og 

launakerfi þannig að hægt er að gera fasteignaálangingarseðla, greiðsluseðla 

og launaseðla aðgengilega á netinu og þannig spara sveitarfélaginu kostnað við 

prentun og sendingu til íbúanna (Ingimar, munnleg heimild 31. mars 2010). 
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5 Kostnaðargreining 

Við könnun á kostnað fyrir sveitarfélag á stærð við Sveitarfélagið Garð var 

haft samband við bæði Idega og eins One Systems en sveitarfélagið er einmitt 

með skjalastýringar og vistunarkerfi frá One Systems. Ekki var hægt að fá 

neinar fastar tölur frá Idega en þó kom í ljós í samtali við Gunnar Pál að engin 

leyfisgjöld eru greidd hjá þeim (Gunnar Páll Pálsson, munnleg heimild, 30. 

mars 2010). 

Í samtali við Ingimar hjá One Systems kom fram að kostnaður fyrir 

Sveitarfélagið Garð við að innleiða aukna rafræna stjórnsýslu sem innihéldi 

fundarbókunarkerfi, byggingarfulltrúakerfi og vefgátt væri um 2.500.000,- kr. 

Þar að auki er greitt þjónustu- og vistunargjald sem er um 50.000,-kr. á 

mánuði. Við útreikning á kostnaði við að prenta og senda hina ýmsu reikninga 

sveitarfélagsins kom í ljós að það kostar um það bil 250.000,-kr að prenta og 

senda út 1000 seðla. Inn í þá útreikninga var tekinn kostnaður við prentun á 

greiðsluseðlum, notkun á prentara sveitarfélagsins, umslög og póstburðargjald. 

Í sveitarfélaginu Garði eru um það bil 700 fasteignir þegar tekið er mið af 

öllum eignum bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Álagningaseðlar eru sendir út í 

upphafi hvers árs til allra eigenda fasteigna. Ekki eru þó allir sem fá senda 

heim reikninga vegna fasteignagjalda þar sem sumir dreifa greiðslum á Visa 

kortin og aðrir eru í beingreiðslum í bönkum. Að jafnaði eru sendir út 400 

seðlar í hverjum mánuði 10 mánuði ársins. Starfsmenn sveitarfélagsins eru um 

100 og eru um þrjátíu þeirra sem fá senda launaseðla heim en hinir sjötíu fá þá 

rafrænt í heimabanka. Haft var samband við Sigrúnu Ragnarsdóttur hjá 

Sprarisjóð Keflavíkur, Garði sem er þjónustubanki sveitarfélagsins. 

Samkvæmt upplýsingum sem fengust hjá henni þá greiðir sveitarfélagið sextíu 

og fimm krónur á hvern launaseðil sem birtur er rafrænt í heimabanka (Sigrún 

Ragnarsdóttir, munnleg heimild, 6. maí 2010). Til viðbótar við þann kostnað 

að prenta og senda greiðsluseðla vegna fasteignagjalda og launaseðla má 

reikna út kostnað vegna starfsmanns sem prentar út, brýtur og setur í umslög 

bæði greiðslu- og launaseðla. Stofnkostnaðurinn er eins og áður segir 

2.500.000,-kr. rekstrarkostnaður á ári um 600.000,-kr. en ávinningurinn um 

1.625.000,-kr. á ári. 
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Tafla 1. Árlegur ávinningur af aukinni rafrænni þjónustu 

 

Eins og sést á töflu 1 hér fyrir ofan þá er árlegur ávinningur sveitarfélagsins 

1.625.000,-kr. sem kemur til vegna sparnaðar vegna prentunar og sendinga á 

fasteignagjaldaseðlum, launaseðlum og fundarboði vegna funda bæjarstjórnar. 

Þá er óreiknaður sparnaður íbúa sveitarfélagsins sem geta nýtt sér þjónustu 

sveitarfélagsins án þess að þurfa að fara á skrifstofuna og á þeim tíma sem 

þeim hentar. 

Tafla 2. Arðsemisgreining 

 

 

Á mynd 9 hér fyrir ofan sést arðsemisgreining. Arðsemi fjárfestingarinnar er 

fundin út með því að leggja saman stofnkostnað og árlegan rekstrarkostnað og 

draga frá því árlegan ávinning eða sparnað. Samkvæmt þessu tekur það um 

það bil tvö og hálft ár fyrir sveitarfélagið að greiða upp stofnkostnað og eftir 

það er ávinningur sveitarfélagsins um það bil ein milljón á ári. 
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6 Umræður 

Við vinnu þessarar skýrslu hefur skýrsluhöfundur séð mikilvægi þess að 

stefnumótun sé fylgt við gerð markmiða. Jafnframt mikilvægi þess að 

markmiðasetning sé sértæk, mælanleg, aðgengileg, raunhæf og tímasett. Það 

sést nokkuð vel þegar skoðuð er stefna ríkisstjórnar Íslands frá 1996 að þar 

voru markmiðin ekki raunhæf og hafa því ekki gengið eftir. Það að ætla að 

setja Ísland fremst meðal þjóða í rafrænni stjórnsýslu og ætla íslensku þjóðinni 

að vera í farabroddi þrátt fyrir smæð þjóðarinnar var ekki raunhæft.  

Við skoðun verkefnanna Sunnan3 og Virkjum alla kom vel í ljós mikilvægi 

þess að allir starfsmenn vinni í takt við markmiðin og séu tilbúnir til að 

tileinka sig verkefninu og starfa saman að sameiginlegu markmiði.  

Við gerð aðgerðaráætlunar fyrir Sveitarfélagið Garð hefur skýrsluhöfundi 

orðið ljóst að í framtíðarsamfélögum þá eru það ekki eingöngu atvinnumál, 

húsnæðismál, skóla- og leikskólamál sem skipta máli þegar fólk hugleiðir val á 

framtíðarbúsetu heldur einnig aðgengi að upplýsingum í sveitarfélaginu og 

möguleikar á því að hafa áhrif á ákvaðanatöku sveitarstjórnar. Þar af leiðandi 

er það lykilatriði fyrir sveitarfélagið að bæta þjónustu á sviði rafrænnar 

stjórnsýslu við íbúana til að gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir fólk við 

val á búsetu og þar með fjölga íbúum sveitarfélagsins. 

  



LOK2106F   MBH 
 

32 

7 Niðurstaða 

Með aukinni tæknivæðingu hefur þróun stjórnsýslunnar færst meira til 

aukinnar rafrænnar stjórnsýslu og má geta að því líkum að það sé einn þeirra 

þátta sem fólk lítur til þegar það hugar að bústetu. Þar sem upplýsingar eru 

grundvöllur allrar stjórnsýlu er mjög mikilvægt að þær séu aðgengilegar íbúum 

sveitarfélaga. 

Sveitarfélagið Garður hefur tileinkað sér rafræna stjórnsýslu að nokkru leyti 

en þó ekki nýtt sér nærri alla þá möguleika sem í boði eru. Sveitarfélagið hefur 

heimasíðu sem er uppfærð reglulega með fréttum úr bæjarfélaginu og tenglum 

inná aðrar stofnanir sveitarfélagsins eins og til dæmis skólann, leikskólann, 

íþróttamiðstöðina og fleira.  

Ríkistjórn Íslands eins og ríkisstjórnir margra annarra landa hófu 

stefnumótun í áttina að rafrænni stjórnsýslu uppúr 1990. Það var markmiðið að 

rafræn stjórnsýsla skyldi þróast hratt yfir í það að almenningur gæti afgreitt sig 

sjálfur frá sinni tölvu á sínu heimili hvenær sem er sólarhringsins. Ekki hefur 

það alveg gengið eftir á Íslandi og hefur Ísland dregist aftur úr öðrum þjóðum í 

þróun til aukinnar rafrænnar stjórnsýslu. 

Í Stefnumótandi áætlun um byggðamál fyrir árin 2002 – 2005 var meðal 

annars samþykkt verkefnið „rafrænt samfélag“ sem fól í sér að bjóða 2 – 3 

framsæknum byggðarlögum framlag úr ríkissjóði á móti eigin framlagi til að 

hrinda í framkvæmd metnaðarfullum aðgerðum með það að markmiði að efla 

nýsköpun í atvinnulífi og bæta aðbúnað íbúanna, auka menntun og 

menningarstarfsemi. Reynsluverkefni þessu var ætlað að vera fyrirmynd að 

uppbyggingu að upplýsingasamfélaginu. Þrátt fyrir þetta og mikinn áhuga 

sveitarfélaganna sem tóku þátt í verkefninu í upphafi þá gengu þau verkefni 

ekki alveg eftir og má leiða líkur að því að viljinn innan stjórnsýslunnar hafi 

ekki verið nægilegur og starfsmenn ekki gerðir nægilega ábyrgir fyrir sínum 

hluta verkefnisins. Jafnframt má líta til þess að verkefnið var ekki kynnt 

nægilega fyrir íbúum í upphafi og þeim ekki gert ljóst hvernig þeir ættu að 

nýta sér þessa þjónustu sveitarfélagsins. Þessa ályktun má styðja með því 
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hversu vel hefur tekist til hjá Garðabæ sem fóru að stað með svipað verkefni á 

sama tíma, en þar var mikill áhugi meðal stjórnenda. 

Við innleiðingu aukinnar rafrænnar stjórnsýslu hjá Sveitarfélaginu Garði 

verða markmiðin að vera skýr. Þá verður að hafa í huga lykilatriðin fimm og 

eins að þau séu sett í þá röð sem teljast mikilvægust fyrir sveitarfélagið. Síðan 

verður að skilgreina þær leiðir sem fara á til að ná markmiðunum. Mjög 

mikilvægt er að stjórnendur og starfmenn sveitarfélagsins vinni allir saman að 

settu markmiði og að stjórnendur og lykilstarfsmenn helgi sig verkefninu.  

Við könnun á kostnaði fyrir Garð var haft samband við tvö fyrirtæki, annars 

vegar Idega sem hafði umsjón með hönnun og uppsetningu fyrir Sunnan3 og 

Virkjum alla og hins vegar við One Systems en sveitarfélagið er einmitt með 

skjalastýringar og vistunarkerfi frá þeim. Í ljósi þess hvernig til tókst hjá 

Sunnan3 og Virkjum alla og þar sem Garður er þegar með kerfi frá One 

Systems er eðlilegast að innleiða frekari útfærslu í því kerfi. Fyrstu skrefin í 

því væru þá að innleiða fundarbókunarkerfið (e. One Meeting), 

byggingarfulltrúakerfið (e. One Land) og vefgáttina (One Portal). Til að vel 

takist til er mjög mikilvægt að allir bæjarfulltrúar og formenn nefnda séu virkir 

og tilbúnir til að tileinka sér þessa tækni. Einnig er mikilvægt að standa vel að 

kynningu og markaðsetningu á kerfinu meðal íbúa og virkja þá í notkun 

vefgáttarinnar. Með aukinni innleiðingu má minnka yfirbyggingu og gera 

stjórnsýsluna aðgengilegri fyrir íbúana en það hlýtur að vera eitt af 

markmiðum sveitarfélagsins. 

Ávinningur sveitarfélagsins er um 1.625.000,- kr. á ári sem kemur til vegna 

sparnaðar á prentun og sendingu greiðslu- og launaseðla og fundarboða vegna 

funda bæjarstjórnar.  

Stofnkostnaður verkefnisins er 2.500.000,- kr. og rekstrarkostnaður um 

600.000,- kr. á ári. Stofnkostnaður greiðist því upp á tveimur og hálfu ári og 

eftir það er ávinningur sveitarfélagsins um það bil ein milljón á ári. 
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Viðauki 1 

Kostnaður við innleiðingu aukinnar rafrænnar stjórnsýslu 

Allar tölur eru í þús. kr. 
Stofnkostnaður vegna hugbúnaðar 

2500 
kostnaður v. viðhalds- og þjónustusaming 

50 á mán 

Kostnaður við að prenta og senda álagningarseðla 
175 

Kostnaður við að prenta og senda fasteignaseðla 

100 á mán 

Vinna starfsmanns við að brjóta og setja í umslög fasteignagj. 
5 á mán 

Kostnaður við að prenta og senda launaseðla  

25 á mán 

Kostnaður vegna vinnu starfsmanns við að brjóta og setja í umlög launaseðla 
2,5 á mán 

Kostnaður við að prenta og dreifa fundarboði bæjarstjórnar  
1 á mán 

Kostnaður vegna vinnu starfsmanns við að fjölfalda og binda inn 
fundarboð 

9 á mán 
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Arðsemisgreining, NPV ár 0 ár 1 ár 2 ár 3 ár 4 ár 5 

Stofnkostn. -2500 

Rekstrarkostnaður 600 600 600 600 600 

Ávinningur  1625 1625 1625 1625 1625 

Nettó ávinningur -2500 1025 1025 1025 1025 1025 

NPV, nettó núvirð verkefnisins 2.625 

Ávinningur af aukinni rafrænni þjónustu 

Sparnaður v/ álagningarseðla 175 

sparnaður v/ fasteignagj 1000 

sparnaður v/ launaseðla 330 

sparnaður v/ fundarboða 120 

Samt. ávinningur á ári 1625 

 


