
Opin og endurnýtanleg göng 

Stutt ágrip frá sjónarhóli 
framleiðanda 



Örstutt um hvað er í vændum 

• Hagstofur og tilgangur þeirra 

• Hagstofa Íslands og umgjörð hennar 

• Hagskýrslur sem vara 

• Opin gögn og eingögn (micro data) 

• Aðeins um nánustu framtíð 
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Hagstofur 

• Öll lýðræðisríki og næstum öll önnur ríki hafa 
hagstofu 

 

 

• Tvennur (megin)tilgangur með þessu: 

– Þörf fyrir trausta gagnalind (trúverðug og óháð) 

– Alþjóðavæðing kallar á samanburðahæfni 
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Hagstofa Íslands 

• Stofnuð 1914 – því að verða 100 ára 

 

• Ísland að fullu meðlimur í Evrópska 
tölfræðisamstarfinu (ESS) frá 1994 

 

• Talverð uppbygging um þessar mundir – nýtt 
fyrirtækjasvið sett á laggirnar 
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Hagstofa Íslands II 

• Hagstofa Íslands er sjálfstæð stofnun sem 
gegnir forystuhlutverki á sínu sviði, samhæfir 
opinbera hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur 
þátttakandi í alþjóðlegu samstarfi. Hagstofan 
sinnir rannsóknum og safnar, vinnur og miðlar 
áreiðanlegum hagtölum sem lýsa samfélaginu. 
Stofnunin stuðlar að upplýstri umræðu og 
faglegum ákvörðunum með því að tryggja 
öllum sama aðgang að upplýsingum. 
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Hagskýrslur sem vara 

• Hagskýrslur eru óvenjuleg vara – verðmæti eykst við 
notkun 

 

• Tilgangur stofnunarinnar er að lýsa samfélaginu í 
gegnum tölur og skapa staðreyndir til grundvallar 
umræðu og ákvörðunum 

 

• Því meira sem framleiðsla okkar er notuð því 
verðmætari er hún og því betur uppfyllir stofnunin 
tilgang sinn 
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Opin gögn og eingögn 

• Opin gögn okkar eru öllum aðgengileg og því fleiri 
sem nota þau því betra 

 

• Datamarket fær frá okkur mikið af þessum gögnum, 
endurpakkar, gætir heimilda og miðlar. Allir græða 

 

• Við vonum að sem flestir hafi áhuga á þessum 
gögnum og viljum gjarna heyra í áhugasömum 
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Aðeins um eingögn (micro data) 

• Eingögn eru einstaklingsgögn sem á hvílir 
trúnaður en eru rannsóknasamfélaginu 
verðmæt 

 

• Aðgangur er aðeins veittur til viðurkenndra 
rannsókna undir ströngur kvöðum 

 

• Evrópureglugerð um aðgengi í smíðum 
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Aðeins um nánustu framtíð  

• Mikil uppbygging í hagskýrslustarfi á Íslandi. Hægt að sjá 
aðgerðaáætlun (action plan) um umbætur á vef 
utanríkisráðuneytis: 
(http://en.vidraedur.is/negotiations/chapters/18/ ) 

 

• Mikið af áhugaverðum hagskýrslum á leiðinni, kannski 
sérstaklega: 

– Manntal 

– Landbúnaðartölfræði 

– Fyrirtækjaskrá til hagskýrslugerðar (statistical business 
register) 
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