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HVAR STÖNDUM VIÐ? 

• Vaxandi skilningur á mikilvægi samstarfs milli 
ríkis og sveitarfélaga, sbr. flutningur 
málaflokksins til innanríkisráðuneytisins og 
stýrihópur, en þörf á föstum samstarfsvettvangi  

• Einnig vantar formlegan farveg fyrir samstarf 
milli sveitarfélaga og sameiginlega stefnu 

• Lítið samstarf á milli þeirra eftir að 
Tölvuþjónusta sveitarfélaga var lögð niður í 
kringum aldamótin 

• Skortur á hvatningu, leiðsögn, yfirsýn og 
samhæfingu 



SAMSTARF SVEITARFÉLAGA UM HVAÐ OG TIL 

HVERS? 

• Til að varða leiðina, standa að sameiginlegri og 
skuldbindandi stefnumótun. Mikilvægt að allir séu 
tilbúnir að vinna að sameiginlegum markmiðum 

• Til að gæta hagsmuna sveitarfélaga gagnvart ríki, ESB 
og birgjum 

• Til að hafa umsjón með samstarfsverkefnum, 
sérstaklega þróunarverkefnum sem hafa almennt gildi 
(pilotverkefnum) 

• Til að stuðla að hagnýtingu á innlendri og erlendri 
reynslu 

• Til að taka þátt í þróun staðla og sameiginlegra 
kröfulýsinga 

• Til að hafa umsjón og/eða veita ráðgjöf vegna 
sameiginlegra útboða 

 

 



ÁVINNINGUR AF AUKNU SAMSTARFI 

• Markvissari framþróun 

• Betri nýting fjármuna 

• Samstarf er lykilinn að því að hægt sé að ná 

hámarksávinningi af rafrænni þjónustu með 

rafrænu flæði upplýsinga á milli stofnana og 

stjórnsýslustiga 

 



SAMSTARFSTÆKIFÆRI 

• Rafræn skilríki og auðkenni 

• Rafrænar þjónustulausnir  

• Rafrænt lýðræði 

• Upplýsingatækni í skólum 

• Hagnýting opins hugbúnaðar 

• Rafrænir reikningar og - innkaup 

• Innkaupagátt og innkaupasamningar 

 

 



SAMSTARFSTÆKIFÆRI 

• Þekkingaruppbygging hjá íbúum og starfsfólki 

• Samrekstur kerfa 

• Hagnýting rafrænna samskipta innan og milli 

sveitarfélaga 

• Samvirkni kerfa 

• Notkun staðla 

• Fjarskiptatengingar 

• Öryggismál o.m.fl. 

 

 



HUGSANLEG SAMSTARFSFORM  

• UT-fyrirtæki/byggðasamlag sveitarfélaga 

• Upplýsingatækninefnd Sambands íslenskra 

sveitarfélaga 

• Landshlutasamstarf 

• Frjálst samstarf einstakra sveitarfélaga 

• Skoða norrænar fyrirmyndir og reynslu, sjá 
http://www.samband.is/media/landsthing-

2012/upplysingataeknimal_agb.pdf 



SVÍÞJÓÐ 

• Lík staða og hér á land en nú aukin áhersla á 

samstarf 

• Ríki og sveitarfélög hafa frá 2009 átt samstarf í 

gegnum „e-delegationen“ 

• Nýleg stefnumótun sveitarfélaga þar sem 

samstarf er rauður þráður 



DANMÖRK 

• Sameiginlegur stýrihópur ríkis og sveitarfélaga, 

„Digital Taskforce“ hefur um árabil haft umsjón 

með sameiginlegri stefnumótun og 

samstarfsverkefnum ríkis og sveitarfélaga 

• Nýlegt hlutafélag sveitarfélaga „KOMBIT“ vinnur 

að sameiginlegum úrlausnarefnum 

sveitarfélaga. Þau greiða fyrir þjónustu þess 

• „Det kommunale digitalseringsråd“ veitir  

sveitarfélagasambandinu ráðgjöf og einnig „IT-

kontaktudvalg“ 

 



NOREGUR 

• Sameiginleg stefnumótun sveitarfélaga, 

eKommune 2012 

• Mörg frjáls samstarfsverkefni en talið brýnt að 

samstarfið verði meira skuldbindandi til að ná 

betri árangri 

• Því ákvað stjórn norska 

sveitarfélagasambandsins í sumar að setja á 

laggirnar „Program for IKT-samordning“. Ríki og 

sveitarfélög standa undir kostnaði 

 





FORSENDUR FYRIR ÁRANGURSRÍKU 

SAMSTARFI 

• Vandaður undirbúningur 

• Stilla saman væntingar 

• Skilgreina vel verkefni 

• Hlutverk hvers eins sé skýrt 

• Skýr kostnaðarskipting 

• Skýrir samstarfssamningar 

• Markviss verkefnisstjórnun 



Samstarf er 

lykillinn! 

Takk fyrir 


