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Aðdragandinn 

• Norræna ráðherranefndin 

– Upplýsingatækninefnd 

   (e. Informal advisory group of IT directors) 

• Norræn skýrsla um tölvuský í opinberum 
rekstri (jan. 2012) 

– (e. Nordic Public Sector Cloud Computing –            
A discussion paper) 



Norræn skýrsla um tölvuský í 
opinberum rekstri 

• Möguleikar í norrænu samstarfi um 
tölvuský 

Kostir tölvuskýja 

• Sparnaður 

• Sveigjanleiki og hagræðing 

• Nýsköpun 

• „Grænn“ sparnaður 
 

 



Norræn skýrsla um tölvuský í 
opinberum rekstri 

Gallar tölvuskýja 

• Lagaumhverfi 

– t.d. varðandi öryggi persónuupplýsinga 

• Minna boðvald yfir gögnunum 

• Erfitt að færa gögn á milli skýja 



Norræn skýrsla um tölvuský í 
opinberum rekstri 

• Skýrslan gerir ráð fyrir samvinnu meðal 
Norðurlandaríkjanna: 

– Vinnustofur um notkun opinberra aðila á 
tölvuskýjum 

• Á Íslandi - 9. mars 2012 

– Norrænn vinnuhópur um tölvuský 
 



Norrænn vinnuhópur um tölvuský 

• Hlutverk vinnuhópsins er að: 
1. Miðla þekkingu um reynslu landanna í 

notkun tölvuskýja 

2. Skoða lagaumhverfið 

3. Skoða innkaupaferlið hjá hinu opinbera og 
hvernig samningar skulu úr garði gerðir 

4. Sérstakir staðlar? 

5. Mögulegt aðdráttarafl fyrir gagnaver 



Norrænn vinnuhópur um tölvuský 

• Markmið: 
– „[…]identify challenges and find solutions for 

Nordic cloud computing collaboration in the fields 
of knowledge sharing, procurement and 
legislation“ 

• Mismunandi undirhópar í samræmi við 
markmiðið: 

– Samhæfingarhópur 

– Lagahópur 

– Innkaupahópur 

 



Norrænn vinnuhópur um tölvuský 

• Hópurinn var settur á laggirnar sumarið 
2012 

–3 fulltrúar frá Íslandi 

• Tímaáætlun 

– Fyrsti fundurinn í Kaupmannahöfn (ágúst 
2012) 

–Næsti fundur í byrjun desember 



Norrænn vinnuhópur um tölvuský 

• Niðurstöður vinnuhópsins: 

– skýrsla í maí 2013 

– væntanlega þýddar og kynntar 

• Taka mið af umfjöllunarefni norrænu 
skýrslunnar um tölvuský í opinberum 
rekstri 



Margt kemur til skoðunar 

• Ótal atriði koma til skoðunar, m.a. um: 
– öryggi upplýsinga 

– lögsaga 

– landfræðileg staðsetning  

– sameiginlegt tölvuský fyrir Norðurlöndin? 

• Varðandi meðferð persónuupplýsinga… 

– Ný reglugerð í smíðum hjá ESB 



Enn er langt í land… 

• Vinnan er skammt á veg komin 

• Kynning á starfi hópsins mikilvæg 

• Allar ábendingar vel þegnar 

 



 

 

 

Spurningar? 


