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Umfjöllunarefni í dag 

• Hvernig hægt er að nýta tæki og tól sem 

nú þegar eru til – hratt og örugglega. 

Lítum á tvö verkefni: 

a) Kosningar til stjórnlagaþings frá árinu 

2010. 

b) Innleiðing á þjónustutilskipun 

Evrópusambandsins 2009. 

Verkefni sem eiga líklega ekkert 

sameiginlegt nema að rafræn eyðublöð 

koma við sögu. 
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Kosningar til stjórnlagaþings 

• Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið stóð 

frammi fyrir nokkuð viðtækri gagnasöfnun vegna 

kosninga til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010. 

• Í upphafi var reiknað með að mögulega myndu 60-

100 manns bjóða sem fram. 

• Þó urðu vísbendingar tiltölulega snemma að miklu 

meiri áhugi væri á kosningunum og þegar á 

hólminn var komið höfðu 522 boðið sig fram.  

• Í ljós kom að ekkert væri í stöðunni annað en 

rafræn gagnasöfnun frá frambjóðendum með 

sjálfvirkni að leiðarljósi. 
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Þjónustutilskipun Evrópusambandsins 

• Sama var uppi á yfirborðinu þegar innleiða þurfti 

inn í íslenskt umhverfi þjónustutilskipun 

Evrópusambandsins.  

• Hanna þurfti eyðublöð til að koma upp 

þjónustugátt fyrir erlenda þjónustuveitendur sem 

vilja veita þjónustu hér á landi. 

• Tilskipunin gerði það að verkum að opna/breyta/ 

aðlaga þurfti u.þ.b 70 leyfisferli og gera þau 

rafræn. 
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Aðeins um þessi verkefni 

• Algjörlega ólík en grundvallarþörfin sú sama. Nýta 

þurfti upplýsingatækni til að safna upplýsingum og 

miðla þeim áfram innan stjórnsýslunnar. 
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Tvö atriði sem þessi verkefni áttu líka sameiginleg 

Þau áttu 

helst að 

kosta lítið 

sem ekkert 

Það þurfti 

að vinna 

þau hratt 
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Og ... hvað var gert? 

• Valin var sú leið að hanna öll eyðublöð 

sem tengjast þessum verkefnum í forriti 

frá Adobe. 

• Adobe LiveCycle Designer. Í sinni 

einföldustu mynd er afurðin úr LiveCycle 

útfyllanleg PDF-skjöl en þó með 

talsverðum nýjungum. 

• Forritið kostar lítið en það fylgir nú með 

fullri útgáfu af Adobe Professional sem 

margar stofnanir og sveitarfélög eru að 

nota. 
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Aðferðin 
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En eru þetta rafræn eyðublöð? 

• Jú, þau eru byggð upp á XML-grunni og því 

ekkert mál að safna úr þeim upplýsingum 

inn í gagnagrunna eða önnur form. 

• Það er hægt að gera með því að vera með 

sjálfvirka móttöku gagna eða vinna það með 

styttri leiðum. 

• Ísland.is hefur komið upp þjónustu á 

vefnum sínum til að taka við svona 

eyðublöðum og miðla þeim áfram til 

stofnana og sveitarfélaga. Gögnum er 

miðlað í krafti auðkenningarþjónustu 

Ísland.is 

<Data> 

<form1> 

  <Nafn>Jón Jónsson</ Nafn>  

  <Heimili>Sunnubraut 99</ Heimili>  

  <Staður>Reykjavík</ Staður>  

</form1> 

</Data> 
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Hvernig virkar miðlun skjalanna í gegnum Ísland.is? 

Skjalið afhent 
• Annað hvort sem PDF-skjal á 

netfang 
stofnunar/sveitarfélags 

• Einnig geta aðilar sem vilja 
lesið gögnin inn á XML-formi 
til að setja beint inn í kerfin 
sín 

umsokn.pdf


Almennt um þessa aðferð 

• 90% eyðublaða skiluðu sér eins og 

lagt var upp með.  

• Vandræði með 10% eyðublaða. 

• Þrátt fyrir að frá 2008 sé PDF 

sniðmátið nú ISO staðall eru það 

“third party” aðilar sem eru að valda 

vandræðum. 

a) Apple Preview 

b) Foxit Reader 

c) Google Chrome Plug-in 

d) O.fl. 

Hægt er að ganga þannig frá 

skjölum að notendur sem hafa ekki 

Adobe Reader geti ekki opnað 

skjölin – þeim er þá bent á að 

hlaða niður réttum búnaði. Þannig 

berast skjöl alfarið með réttu sniði. 
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Kostir og gallar 

Kostir 
• Ódýrt 

• Auðvelt í uppsetningu 

• Innviðir til á Ísland.is 

• Hægt að búa til 100% 

rafræna móttöku í gegnum 

XML. 

 

 

Gallar 
• Háð Adobe Reader 

hugbúnaðinum en hann er 

gjaldfrjáls á netinu. 

• U.þ.b. 10% notenda lenda í 

vandræðum án hans. 

• Tryggja þarf að notendur nýti 

Adobe Reader og ekki annan 

búnað þá er aðferðin góð og 

gild. 
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Niðurstaða? 

Ekki gallalaus aðferð, þó einföld í 

framkvæmd og kostnaður er lítill. 

 

Klárlega betra en að gera ekki neitt 

og vel til þess fallið að auka 

rafrænt þjónustustig stofnana? 

 
Takk fyrir 
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