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» Opinberar stefnur um upplýsingasamfélagið (US) og 

fjarskipti – Hvernig fléttast þær saman? 

» Upplýsingatæknimiðstöð. 

» Skjöl, skrár og rafræn samskipti. 

» Skipulagsbreytingar sem varða US og fjarskipti. 

» Flutningur málefna upplýsingasamfélagsins til 

innanríkisráðuneytis. 

» Ný tækifæri. 
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Fyrsta stefnan um upplýsingasamfélagið 1996 
 

» Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands  

    um upplýsingasamfélagið 

 Regnhlífarstefna  - margir málaflokkar.  

 Markmið um fjarskipti 

 

» Málefni upplýsingasamfélags í forsætisráðuneyti 1997. 

» Verkefnisstjórn um upplýsingasamfélagið sett á fót. 
– Samgöngu-/innanríkisráðuneyti með fulltrúa í henni ofl. 

nefnum um málefni upplýsingasamfélagsins. 
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Önnur stefnan um upplýsingasamfélagið 2004 

 
 

» Auðlindir í allra þágu 

 Regnhlífarstefna. 

 Kafli um fjarskipti. 

 Markmið að móta fjarskiptaáætlun. 

 Nokkur önnur markmið sem m.a. voru 

tekin upp í fyrstu fjarskiptaáætluninni. 

» Skrifstofa upplýsingasamfélagsins var 

stofnuð 2004. 

» Ísland.is opnað 2007.  

2. nóvember 2011 

4 



Fyrsta fjarskiptaáætlunin 2005 

 

 

» Fjarskiptaáætlun 2005-2010 
 

  

 Ekki fjallað sérstaklega um málefni 

upplýsingasamfélagsins, upplýsingatækni eða 

rafræna þjónustu. 

 

» Forsætisráðuneyti með fulltrúa í stýrihópi, 

stjórn Fjarskiptasjóðs og fleiri nefndum um 

fjarskiptamál. 
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Þriðja stefnan um upplýsingasmfélagið 2008 

» Netríkið Ísland 

 Áhersla á rafræna stjórnsýslu. 

 Ekki eru sett sérstök markmið um fjarskipti. 

 Vísað til þess að vinna þurfi að framgangi 

fjarskiptaáætlunar samhliða framkvæmd 

stefnunnar um Netríkið. 

» Hrunið!  

» Framkvæmd tefst -  takmarkað fjármagn 

og mannafli.  

» Fjórða stefnan 2012? 
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Önnur fjarskiptaáætlunin 2011 

» Drög að nýrri fjarskiptaáætlun lögð fram 2011. 

» Í henni eru þættir sem varða upplýsingasamfélagið 

almennt. 

» Vísað í markmið Ísland 2020 um að: 

 Ísland verði meðal tíu efstu þjóða árið 2020 í rafrænni 

stjórnsýsluvísitölu og rafrænni þátttökuvísitölu sem mæld er af 

Sameinuðu þjóðunum. 

» Markmið í áætlun til 2022 að: 

 Innanríkisráðuneyti og stofnanir þess stuðli að framþróun og verði í 

fremstu rök við að nýta tækifæri til hagræðingar og framboðs á 

rafrænni þjónustu. 
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Upplýsingatæknimiðstöð  

 

» Verkefni í fjarskiptaáætlun 2011-2014:  Þjóðskrá, 

skipaskrá, ökutækjaskrá og fleiri skrár verði 

samþættar/sameinaðar í samvinnu við nýja 

upplýsingatæknimiðstöð. 

 

» Verkefnið byggir á hugmynd um upplýsingatæknimiðstöð 

 Tveir starfshópar fjölluðu um skipulag 

upplýsingatæknimála hjá ríkinu 2009-2010. 

 Í kjölfarið samþykkti ríkisstjórn að hefja undirbúning  

upplýsingatæknimiðstöðvar vorið 2010. 

 Ísland.is flutt frá FOR til Þjóðskrár Íslands 1. jan. 2011. 
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Skjöl, skrár og rafræn samskipti  

» Verkefni í fjarskiptaáætlun 2011-2014:  Opnað verði fyrir 

aðgang að skjölum og samskiptum einstaklinga og lögaðila 

við opinbera aðila á Ísland.is. 

 

 Þegar hefur verið opnaður aðgangur að fyrstu 

skjölunum/skránum á Ísland.is: bólusetningskrá, 

ökutækjaskrá, fasteignaskrá og þjóðskrá.  

 Vinnuhópur um rafræn samskipti opinberra aðila við 

einstaklinga og lögaðila hefur lokið störfum.  
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Skipulagsbreytingar í ráðuneytum 

» Norðurlandaskrifstofa, efnahagsskrifstofa, stofnanir og 

verkefni færð frá forsætisráðuneytinu 2009-2011. 

» Skrifstofa upplýsingasamfélagsins verður Skrifstofa 

stjórnsýsluþróunar 2009. 

» Skrifstofa stjórnsýsluþróunar og skrifstofa 

samfélagsþróunar sameinaðar 2010. 

» Sameining samgöngu- og sveitarstjórnar. og dóms- og 

mannréttindar. í innanríkisráðuneyti  2010/2011. 

» Málefni upplýsingasamfélags flutt í innanríkisráðuneytið 

2011. 
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Hvers vegna flytjast US-málin í innanríkisráðuneytið? 

» Þau falla betur að verkefnasviði innanríkisráðuneytis en 

forsætisráðuneytis. 

» Forsætisráðherra hefur verið ráðherra rafrænnar 

stjórnsýslu – það er í sumum tilfellum óheppilegt. 

» Þörf er á aukinni samvinnu milli ríkis og sveitarfélaga um 

upplýsingatæknimál ekki síst varðandi rafræna þjónustu.  
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Hvers vegna flytjast US-málin í innanríkisráðuneytið? 

» Ótvíræð samlegð og snertifletir við fjarskiptamál. 

» Í Danmörku og Svíþjóð eru málefni 

upplýsingasamfélagsins og fjarskipta vistuð í sama 

ráðuneyti.  

» Mörg erlend samstarfsverkefni m.a. á vettvangi Norrænu 

ráðherranefndarinnar, OECD og í tengslum við EES-

samninginn varða bæði upplýsingatækni og fjarskipti.  

» Dæmi um slík verkefni:  

 Digital Agenda  - gegnum EES-samninginn og  

 Cloud computing (Norrænt verkefni). 

nafnið hér ... 
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» Verkefnið Ísland.is er nú á ábyrgð Þjóðskrár Íslands sem 

heyrir undir innanríkisráðuneytið.  

» Eðlilegt er að forysta upplýsingasamfélagsmálanna sé í 

ráðuneyti sem fer með mál Þjóðskrár Íslands og Ísland.is.  

» Upplýsingatæknimiðstöð mun þá væntanleg heyra undir 

innanríkisráðuneytið sem verður: 

Ráðuneyti upplýsingasamfélags og fjarskipta.  

 

nafnið hér ... 
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Hvers vegna flytjast US-málin í innanríkisráðuneytið? 



Ný tækifæri 

» Þekking, aðferðafræði og verkfæri verði samnýtt í 

verkefnum á sviði upplýsingatækni og fjarskipta. 

» Aukið samstarf við sveitarfélög (IRR er ráðuneyti sv.félaga) 

» Öflugar stofnanir IRR geta í vaxandi mæli tekið að sér 

verkefni á sviði fjarskipta, upplýsingatækni og rafrænnar 

þjónustu. 

» Aukin samþætting við fjarskipti við mótun nýrrar stefnu um 

upplýsingasamfélagið. 

» Öflugri stefnumótun og framkvæmd. 

» Undirbúningur upplýsingatæknimiðstöðvar. 
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